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Formål
Innovasjon  Norge  er staten og 
fylkeskommunenes virkemiddel for å 
realisere verdiskapende næringsutvikling 
over hele landet

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





Hvert år behandler vi 

8 000 - 10 000 
søknader fra gründere og etablerte 

vekstbedrifter fra hele Norge



Kreativ næring 
og reiseliv

Bioøkonomi

Ren energi

Helse og velferdHavrommet

Smarte samfunn



Nye installasjoner, teknologi og tjenester for å utnytte ressurser i havet, transport 
og andre aktiviteter på overflaten og produksjon av ren energi. 

Photo: www.runemolnes.com - Visitnorway.com

Havrommet



Hele energisystemet for fornybar energi: planlegging produksjon, 
nettløsninger, overvåking, lagring, distribusjon, konvertering,
Energieffektivisering og bruk av ren energi i kraftintensiv industri.

Photo: Elkem Solar

Ren energi



Hvordan kan Innovasjon Norge hjelpe din bedrift?

Profilering Kompetanse Rådgivning Nettverk Finansiering



• Styrke norsk næringslivs konkurranseevne
• Utviklingsprosjekter
• Kommersialisering
• Risikoavlastning gjennom tilskudd
• Likviditetstilførsel gjennom lån
• Kombinasjonsløsninger

Finansiering

Foto: Thinkstock



• Nyhetsgrad
• Verdiskaping i Norge
• Markedspotensial
• Gjennomføringsevne
• Bærekraftig
• Utløsende effekt

Innfrir prosjektet ditt?



• Økt verdiskapning i Norge
• Flere norske miljøteknologiprosjekt
• Raskere utvikling av ny norsk miljøteknologi
• Miljøforbedring

Foto: Shaun Dakin
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• Reduksjon i utslipp av klimagasser
• Redusert luftforurensing
• Produksjon av fornybar energi
• Waste to energy – energiutnyttelse
• Energieffektivisering

Foto: Simson Petrol

Måling av miljøeffekt



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

• Miljø: Hvorfor er denne løsningen bedre for 
miljøet enn det som finnes i dag.

Foto: Pina Messina

Hva kan støttes?



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

• Miljø: Hvorfor er denne løsningen bedre for 
miljøet enn det som finnes i dag.

Foto: Simson Petrol

Hva kan støttes?«The Explorer»
www.theexplorer.no

https://www.theexplorer.no/


Tusen takk!
www.innovasjonnorge.no
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