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Om Innovasjon Norge
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Vi er Norges verktøy for å realisere 
verdiskapende og lønnsom næringsutvikling



Vi har kontor i alle fylker, og er tett på bedriftene der 
de er og på deres markeder



Nord-Amerika
USA
New York (5)
Washington (1)
Silicon Valley (4)
Houston (3)
Canada 
Toronto (3)

Sør-Amerika
Brasil
Rio (7)

Europa
Helsinki (1)
Stockholm (8)
København (6)
Hamburg (10)
Haag (3)
Paris (4)
Brüssel (1)
London (8)
Madrid (6)
Milano (7)
Istanbul (4)
Bucuresti (3)
Sofia (2)
Warszawa (5)
Tallin (2)
Moskva (8)
St. Petersburg (2)

Afrika/Midtøsten
Kenya
Nairobi (4)
Sør-Afrika 
Cape Town (5)

Konsulenter
Uganda
Tanzania
Forente Arabiske 
Emirater

Konsulenter
Latvia
Litauen
Ungarn

Asia
India
New Delhi (8)
Mumbai (3)
Indonesia
Jakarta (6)
Singapore (5)
Malaysia
Kuala Lumpur (2)
Vietnam
Hanoi (6)
Kina
Beijing (7)
Shanghai (3)
Japan
Tokyo (7)
Sør-Korea
Seoul (3)

Konsulenter
Thailand 
Myanmar

35 egne kontor i 30 land 
Konsulentavtaler i 8 land
170 ansatte hvorav 70 på reiseliv



Hvordan kan Innovasjon Norge hjelpe bedrifter?

Profilering Kompetanse Rådgivning Nettverk Finansiering



Rådgivning

Forretningsrådgivning

Internasjonal rådgivning

Handelsteknisk

Immaterielle rettigheter (IPR)

EU-rådgivning



Finansiering

Styrke norsk næringslivs 
konkurranseevne

Utviklingsprosjekter 

Kommersialisering

Risikoavlastning gjennom tilskudd

Likviditetstilførsel gjennom lån

Kombinasjonsløsninger





Finansieringsordninger
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Marked 
og vekst

Løsning/forr.modell Skalering/vekst

Idé

1. Fra idé til marked - seminar
2. Gründertelefonen

1. Fra idé til marked – workshop
2. Rådgivningstjenester
3. Ut i Verden

1. Kompetanse programmer
2. Andre finansielle midler
3. Ut i Verden

Problem/løsning

Markedsavklarings-
tilskudd

Kommersialiserings-
tilskudd

TILBUD

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMPOgvGqocgCFcqMLAodFUUBPQ&url=https://www.iconfinder.com/icons/174631/bag_money_icon&bvm=bv.104226188,d.bGg&psig=AFQjCNFlgwD1WLGz16YIjKl5iOHKtoVorw&ust=1443791034847239


Aktiviteter knyttet til 
markedsavklaring

Kundeundersøkelser
Nettverksbygging, 
Kompetansebygging                 
Testing av ide/enkel løsning
Reisekostnader

Mål: Få første anerkjennelse fra 
kunde

Aktiviteter knyttet til raskere kunne 
vokse

Bygge produkt/tjeneste,                      
Design, profilering,                             
beskyttelse,
reisekostnader

Mål: Tjene penger / hent kapital

Totalt kan en bedrift få 500` i tilskudd for begge 
fasene. 700` med internasjonalt potensial. 

Markedsavklaring Kommersialisering



Oppstartslån-
Lån til bedrifter som aldri har vært i låneposisjon!

Samfinansiering  med

privat risikokapital

www.innovasjonnorge.no
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Markedsavklaring
< 100.000 kr

Oppstartslån
500 KNOK – 1.5 MNOK

Kommersialisering
< 600.000 kr

Matching: 25 % 
(150.000)

Prosjekt 750 KNOK

Matching: 40 %
(1 MNOK)

Prosjekt 2.5 MNOK

Garanti: 20 %
Rentefritt: 2 år

Avdragsfritt: 4 år



Miljøteknologiordningen

skal fremme norsk 

miljøteknologi og 

styrke norsk næringslivs 

konkurranseevne

Foto: photos.com



Miljøteknologi er produkter, 

tjenester, prosesser og andre 

løsninger som er bedre for 

miljøet enn det som brukes i 

dag. 



Utviklingsfase

Ordningen støtter prosjekter som nærmer seg kommersialisering, 
og som må utprøves under tilnærmet naturlige forhold.

21Foto: Optimarinl



Offentlige virkemidler i samarbeid:



Søknad til Innovasjon 
Norge
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Forretningsmodell – hvordan skaper din bedrift overskudd?



God forretningsskikk Bærekraft

• Unngå skade
• Korrupsjon
• Krenkelse av menneskerettigheter
• Dårlige arbeidsforhold
• Skadevirkninger for forbrukere,

lokalsamfunn og miljø

• Ansvarlig tilnærming
• Gode vurderinger
• Interessentanalyser. 
• Beste praksis i sin sektor

Bedrift Prosjekt

Miljøeffekter
Vannbehandling

Produksjon av fornybar energi
Reduksjon i utslipp av klimagasser

Bedre utnyttelse av biologiske ressurser
Reduksjon og håndtering av avfall

Energieffektivisering

Økonomiske effekter
Verdiskaping i Norge

Bedriftens gjennomføringsevne  
Bedrifts- og samfunnsøkonomisk 

lønnsomhet
Eiernes avkastningskrav

Risikovurderinger

Samfunnseffekter
Bedre folkehelse

Et tryggere samfunn
Arbeidsplasser i distriktskommuner

Utvikling av lokalsamfunnet
Mangfold i næringslivet

Lærlingeplasser
Økt dyrevelferd

Andre utfordringer



• Kontakt lokalkontoret for å drøfte prosjektet.

• Søk på innovasjonnorge.no\min side

• Søknader behandles fortløpende. 

• Ingen søknadsfrister.

Søknadsbehandling



Hva vektlegger vi: 
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Huskeliste

• Etablert firma med org nr. 

• Ferdigstillelse av prosjektet må komme tydelig frem i søknaden.

• Det kan kun søkes om tilskudd til fremtidige kostnader. 

• Vi godtar ikke søknader hvor vedlegg erstatter informasjon (tekst) 

i selve søknadsskjemaet.

• Personen bak bedriften vil bli kreditsjekket. 



Virksomheter som normalt ikke får tilskudd
Innovasjon Norge skal utløse innovasjon i norsk næringsliv. Samtidig må våre 
tilskudd ikke virke konkurransevridende for tradisjonelle og etablerte 
virksomheter. 

Virksomheter som ikke får tilskudd er eksempelvis:
• tradisjonell handel (herunder import, agentur og netthandel)
• transport
• finansielle tjenester (bankvirksomhet)
• frie yrker (advokat, lege, tannlege ol.)
• ordinær kurs- og konsulentvirksomhet/bedriftsrådgivning
• tradisjonell kafé- og restaurantvirksomhet
• alternativ behandling
• hobbyvirksomhet (basert på drift på fritiden)

• Det gis heller ikke tilskudd til overtakelse av eksisterende virksomhet.

Forretningsideen kan godt være god, selv om ikke Innovasjon Norge har 
anledning til å bidra med finansiering.



Andre relevante tjenester
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Gründertelefonen

Ring oss

Har du lyst til sparre med noen om forretningsidéen din? 

Vi kan hjelpe deg et steg videre i oppstartsprosessen.

Telefon 800 50 7890 – kl. 09.00 - 15.00 mandag - fredag

Vi har taushetsplikt

Vi har lovbestemt taushetsplikt om forretningsmessige eller 
private forhold som vi blir kjent med i vårt arbeid.



www.facebook.com\innovasjonnorgearktis



Takk for meg!

Terje Berntsen
Finansieringsrådgiver 
Innovasjon Norge Arktis

M: + 47 952 46 950
F: https://www.facebook.com/innovasjonnorgearktis
E: terje.berntsen@innovasjonnorge.no
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