
Preparing for a new normal
02.09.20

Rolf H. Sørland

spesialrådgiver for entreprenørskap

Innovasjon Norge Vestland



www.innovasjonnorge.no

Agenda

1. Bakteppe/repetisjon
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3. Andre tjenester & digitale tilbud



Økte rammer

Oppstart av 
bedrift

Innovasjon
Kapitalstyrking

Under Restaurant / Foto: Inger Marie Grini, Bo Bedre Norge

Finansiering av 
oppstart

+ 500 mill. kroner

Ekstraordinært
Innovasjonstilskudd

+ 2,1 mrd. kroner 

Innovasjonslån

+ 1,6 mrd. kroner



.
Skalerbare oppstartselskaper (under 5 år) med 
innovasjon på nasjonalt og internasjonalt nivå. 

Hvem



Hva ser vi etter?

Verdiskaping i Norge

Bærekraft

Skalerbarhet

Unikhet

Gjennomføringsevne

Utløsende for prosjektet



Markedsavklaringstilskudd
Inntil 150 000*

Kommersialiseringstilskudd 1
Tilskudd: Inntil 750 000*

Egenfinansiering 25 %

Oppstartlån
> Lån: Inntil 2 400 000
> Betingelser:           Egenfinansiering 20 % opp til 600 000  +  kausjon 10 % opp til 240 000

Avdragsfritt til forfall, 4 år. Rentefritt 2,5 år.

Kommersialiseringstilskudd 2
Tilskudd: Inntil 750 000     

Egenfinansiering 25 %  

Bevist markedsaksept 

Oppstartfinansiering NÅ

Forretningsmodell Skalering/vekstProblem/løsning



Hvor kan du lese om de nye ordningene?
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/oppstart-av-bedrift/

https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/oppstart-av-bedrift/


Finansiering av vekst i SMB 



Hva

Foto: Getty Images

Innovasjonsprosjekter som vil 
styrke bedriftens 
konkurransekraft, og som gir 
grunnlag for bærekraftig vekst 
senere



FoU-aktiviteter
• Nyskapende
• Kreativ
• Usikkert utfall
• Systematisk
• Overførbar

Støttesatser: 25 % - 35 % - 45 % 
avhengig av bedriftsstørrelse.

Photo by Christian Perner on Unsplash

https://unsplash.com/@christianperner?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/architecture?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Status



Erfaringer generelt: Stor etterspørsel!

• Stor etterspørsel – særlig tilskudd
• Bevilget like mye første halvår 2020 som i hele 2019
• Krevende å skaffe investorkapital? (Ansv. lån -> ok)
• Kommersialiseringstilskudd 2 henger høyt
• Tilskuddsrammer går tom i høst? 
• Ikke søknadsfrist/behandlingsgaranti
• 7/10 Statsbudsjett; uten Corona-finansiering i 2021?



Status – marin sektor

Tore Alfheim:

• gylden anledning

• stor interesse

• inkl. store bedrifter 

• hele FoU-spekteret

• teknologiutvikling

• landbasert

• lukkede anlegg

• mange forprosjekt



Andre tjenester & digitale tilbud





➢Et kompetansetilbud med minikurs, 
strategiverktøy og nyttige ressurser for 
deg som skal jobbe med omstilling i 
praksis

➢En mulighet for individuell rådgivning
og oppfølging

Hva er SNU?

I samarbeid med:



• Industriskift og scenarier
• Overlevelse i krisetider
• Forretningsmodellering
• Fra lineær til sirkulær
• Veileder søknadsprosess

Flere kommer snart!

5 minikurs tilgjengelig



Mentorordningen



• Arrangementer & Workshops

• Eksportteknisk rådgivning

• Internasjonal markedsrådgivning

Internasjonalisering og eksport

→ www.eksport.no




