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• Én dør inn for næringslivet

• Viktigste målgruppe: Små og 
mellomstore bedrifter

• Nærings- og fiskeridepartementet: 51%
Fylkeskommunene: 49%

• Opprettet ved egen lov, har eget styre

• Anita Krohn Traaseth,
administrerende direktør 
fra september 2014

Om oss



Formål
Innovasjon  Norge  er staten og 
fylkeskommunenes virkemiddel for lønnsom 
næringsutvikling over hele landet

Hovedmål
Innovasjon Norges virkemidler og tjenester 
skal skape flere gode gründere, flere 
vekstkraftige bedrifter og flere innovative 
næringsmiljøer

/





Hvordan kan Innovasjon Norge hjelpe din bedrift?

Profilering Kompetanse Rådgivning Nettverk Finansiering



Tilskudd
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Distriktsrettede midler
Tildelingen skal bidra til flere vekstkraftige bedrifter og økt 
konkurranseevne.

Målbare parametere eller vurdering av måloppnåelse kan være:

• vekst i omsetning,

• vekst i lønnsomhet,

• Produktivitetsforbedringer

Tilskudd :  Inntil 50 % på utviklingskostnader. 

ca. 15 % på investeringskostnader

Ramme Aust-Agder : 5,1 mill. kr
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Etablertilskudd
Markedsavklaringstilskudd - noe vesentlig nytt i markedet
Sakene behandles i Førde

Kr. 50 000 -100 000    (kun eksterne kostnader)

NB! Kurs: Fra ide til marked - introduksjon

Kommersialiseringstilskudd – sakene behandles hos IN Agder

Inntil kr. 500 000  (700 000)

Formelle krav for å søke etablerertilskudd:

• Søker må ha et organisasjonsnummer

• Selskapet /foretaket kan ikke være eldre enn:
Fase 1: 3 år
Fase 2: 5 år

• Søker (selskapet eller nøkkelpersoner i selskapet) må ikke ha 
betalingsanmerkninger.

Gründertelefon – 800 50 789

http://www.innovasjonnorge.no/no/finansiering/etablerertilskudd-fase1/
http://www.innovasjonnorge.no/no/finansiering/etablerertilskudd-fase2/
http://www.innovasjonnorge.no/no/grunder/ideutvikling/telefonene/


Kompetent
norsk leverandør-
bedrift 

Innovasjonskontrakt

Privat eller
offentlig virksomhet

Tilbud: Nytt/forbedret
produkt/løsning

Behov: Dekkes ikke av 
eksisterende tilbud 

i markedet

• Innovasjonshøyde
• Markedspotensial
• Gjennomføringsevne
• Bærekraft
• Verdiskaping i Norge
• Utløsende

Pilot kunde

Markedsdrevet
innovasjon

• Spesifikasjoner
• Referanse
• Markedskanal

SMB med
vekstambisjoner

9

Innovasjonskontrakter

Foto: CC by o5com

Mer om Innovasjonskontrakter

http://www.innovasjonnorge.no/no/finansiering/forsknings--og-utviklingskontrakter/Oversikt/


Miljøteknologiordningen

Miljøteknologi er nye løsninger som er bedre for 
miljøet enn det som fins idag

Finansiering av pilot- og demonstrasjonsprosjekter

Gjelder alle bedrifter i alle sektorer

Miljøteknologiordningen skal bidra til at norsk 
næringslivs konkurranseevne styrkes!



Hva kan støttes?
Prosjektet må svare godt på dette:

• NYTT: Nyhetsgrad i forhold til beste tilgjengelige 
løsning i markedet

• MILJØ: Hvorfor er denne løsningen bedre for 
miljøet enn det som finnes i dag?

Kostnadsgrunnlaget kan omfatte kostnader til
planlegging, prosjektering, bygging og testing av
demonstrasjonsanlegget.

Les mer: www.innovasjonnorge.no\miljotek

Store bedrifter -
inntil 25% tilskudd

Mellomstore
bedrifter - inntil
35% tilskudd

Små bedrifter -
inntil 45 % tilskudd

På visse vilkår kan 
det gis høyere 
støttesatser

http://www.innovasjonnorge.no/miljotek


Utvikle verdiskaping basert på bioressurser fra hav, jord og skog.

Prioritering av prosjekter som:

• Utvikler, eller bidra til utvikling av løsninger i produksjon, 
foredling  og utnyttelse i bruk av bioressurser. Eks: 
produktutvikling, prosessutvikling eller organisatorisk utvikling.

• Prosjektene bør sannsynliggjøre et positivt klimabidrag 

• Utviklingsarbeid innen trebaserte virksomheter (tidligere 
treprogrammet) 

• Støtte mellom Kr. 100 000 – 2 000 000

Kontaktperson : Roar Flatland , IN Agder

Bioøkonomiordningen



Utlysninger

• Forprosjekt - sirkulærøkonomi og satellittdata ( frist 15.3, ny 
utlysning i høst)

• Innovasjonspartnerskap (frist 19.4)

• 30 millioner til fremtidens havbaserte løsninger (frist 1.6.)

• Fullstendig liste over Innovasjon Norges utlysninger ;

http://www.innovasjonnorge.no/no/finansiering/utlysninger/

www.innovationnorway.no

http://www.innovasjonnorge.no/no/finansiering/innovasjonspartnerskap---skissekonkurranse/
http://www.innovasjonnorge.no/no/finansiering/utlysninger/havpilot/


Lån
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Lavrisikolån

• SMB/store bedrifter. Bedriftsutvikling.

• Lavrisikolån er et tilbud til bedrifter med behov for finansiering av et langsiktig 
kapitalbehov. 

• Lån gis på konkurransedyktige, markedsmessige betingelser med lang 
nedbetalingstid og vilkårene tilpasses bedriftens behov.

• Innovasjon Norge har et spesielt fokus på distriktene og typiske distriktsnæringer, og 
et særlig ansvar for å ivareta finansiering av virksomheter innenfor fiskeri og 
landbruk. 

• Finansiering med lavrisikolån dekker virksomhetens behov for langsiktig 
lånefinansiering av anleggsmidler, men også kapitalstyrking, internasjonalisering og 
utviklingsaktiviteter.

• Lavrisikolån gis til bedrifter med tilfredsstillende økonomi og betryggende sikkerheter 
hovedsakelig ved pant, garantier og kausjon.

www.innovationnorway.no



Lavrisikolån
• Normalt kan vi finansiere 50 % av et definert kapitalbehov, men dette kan variere fra sak til sak.

• Samarbeid mellom lokal bank og Innovasjon Norge betyr økte kreditter for bedriften ved at partene i 
samarbeid har mulighet til å strekke seg litt lenger. For långiverne betyr det at risikoen deles med flere. 
Mange langsiktige investeringer finansieres derfor i et samarbeid mellom lokal bank og Innovasjon 
Norge.

• Innovasjon Norge er en fleksibel partner både med hensyn til rente og avdragsbetingelser. Lån kan gis 
med fast eller flytende rente og med lang løpetid tilpasset bedriftens behov. Vi kan eksempelvis tilby 
ulike rentebindingsalternativ og rullerende lån. Lånebetingelsene kan for øvrig justeres avhengig av 
endringer i engasjementets risiko og status.

• Innovasjon Norge er en pålitelig samarbeidspartner. Lån hos oss har stabile betingelser, fordi våre 
innlån er basert på norske statspapirer som påvirkes lite av uro i finansmarkedene.

• Nominell rente fra 2,40 % - effektiv rente fra 2,50 %

• Pris på rentebinding kan opplyses ved henvendelse til våre distriktskontorer.

www.innovationnorway.no



Innovasjonslån/risikolån

• SMB bedrifter + store bedrifter. Bedriftsutvikling + ut i verden

• Ordinært: Finansiering av prosjektet/selskapet. Risikoavlastning for eierne.
Betinget: Finansiering av prosjektet. Risikoavlastning for selskapet.

• Toppfinansiering av bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsomme utviklings- og investeringsprosjekter 
der bedriften ikke har eller bare delvis kan stille tilfredsstillende sikkerhet.

• Etablering, videreutvikling eller omstilling med hovedfokus på nyskaping, vekst og internasjonalisering.

• Utløsende effekt for gjennomføring av prosjektet

• Inntil 50% av kapitalbehovet

• Kan inngå i en helhetlig finansieringsløsning sammen med våre egne lavrisikolån eller også som et 
selvstendig tilbud i kombinasjon med finansiering fra en lokal bank.

• Samarbeid med en lokal bankforbindelse betyr økte kreditter, ved at banken og Innovasjon Norge 
sammen har mulighet for å strekke seg litt lenger.

www.innovationnorway.no



Innovasjonslån/risikolån
• Rentene for innovasjonslån ligger noe høyere enn for godt pantesikrede lavrisikolån, og avdragstiden 

tilpasses prosjekttype. 

• Lånet kan ikke benyttes til å finansiere løpende driftsutgifter i virksomheten.

• Avdragstiden er normalt ikke mer enn ti år og avdragsfrie perioder kan avtales. I noen prosjekter kan 
det også være aktuelt med en rentefri periode. I tillegg kan det gis betingede innovasjonslån. Dette er 
lån til utviklingsprosjekter med ettergivelsesadgang på inntil 50 prosent dersom prosjektet mislykkes. 
For slike betingede lån kan Innovasjon Norge kreve avkastning knyttet til suksess i prosjektet ut over 
den vanlige renten.

• Lånene utbetales etter nærmere avtale. Delutbetaling ved oppnådde milepæler kan avtales.

• Rentebetingelser på innovasjonslån:
Nominell rente 4,70 % - effektiv rente fra 5,00 % (kan variere)
Etableringsprovisjon – 0,5 %

• Rentebetingelser på betinget innovasjonslån:
Nominell rente 5,70 % - effektiv rente fra 6,00 % (kan variere)
Etableringsprovisjon fra 0,5 %

www.innovationnorway.no



Oppstartslån (gründer)

• Lånebeløp fra minimum 500.000 opp til maksimalt 1.5 mill kroner.

• Inntil 50 % av kapitalbehovet

• Må stilles garanti på 20 % av lånet (gjerne fra eier eller investor).

• Avdragsfritt i 4 år

• Rentefritt i 2 år, deretter 4,7 % rente

www.innovationnorway.no

Mer om oppstartslån

http://www.innovasjonnorge.no/no/grunder/finansiering/oppstartlan/


◦ Bærekraft

◦ Verdiskapning i Norge

◦ Markedspotensial

◦ Gjennomføringsevne

◦ Innovasjonshøyde

◦ Utløsende effekt

Hva ser vi etter?



Kontakt oss ☺

www.innovasjonnorge.no/agder

agder@innovasjonnorge.no

www.facebook.com/innovasjonnorgeagder

Takk for meg!

www.innovasjonnorge.no

http://www.innovasjonnorge.no/agder

