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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 og SMB med 
innovasjon og vekstpotensiale på 
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


Legg arbeid i
søknaden

Foto: Dmytro Ponomarenko

Rask saksbehandling forutsetter 
en godt gjennomarbeidet søknad

Vær målrettet, avgrenset og 
konkret

www.innovasjonnorge.no/innovasjonsprosjekt



Status



Presisering av policy

• Internasjonalt vekstpotensial 
• Oppstartselskaper benytter oppstartfinansiering
• Kjernen i et innovasjonsprosjekt skal være forsknings- og utvikling
• Innovasjonshøyden på internasjonalt nivå
• Balansert finansiering; eier og bank deltar i rimelig grad
• Offentlig finansieringsandel - normalt max 50%
• Tilskudd til forstudier/ forprosjekt - normalt max 500 000 kroner
• Tilskudd til store bedrifter v/Spin-off (49%), spydspiss, samfunsnytte



Erfaringer

• 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
• Mange forprosjekt
• Tilskuddsrammer går tom i høst?
• Ikke søknadsfrist/behandlingsgaranti
• 7/10 Statsbudsjett; uten Corona-finansiering i 2021?



Rammesituasjonen



Erfaringer – maritim sektor
• Gylden anledning

• Stor interesse

• Hele FoU-spekteret

• Teknologiutvikling

• EU-finansiering



Andre tjenester & digitale tilbud





• 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





 

2020 has been a year like no other - are you ready to validate your business amongst the 

chaos? Apply to TINC Virtual 2020 and we will bring Silicon Valley to you! 

  

Are you a Nordic tech startup looking to scale globally? 

TINC is an intensive 4-week accelerator program to validate your product/market and business 

model fit and global scale potential in the most competitive startup environment in the world. 

Work with world-class mentors and learn how to attract customers, partners and investors. 

  

We have hosted 17 batches of TINC Accelerator Program in Silicon Valley at Nordic Innovation 

House, but this year we are bringing Silicon Valley to you. Now you have the opportunity to 

join us from the Nordics as we bring the workshops, pitch training, and mentoring online! 

  

IMPORTANT DATES: 

- Application deadline: September 14 

- Interviews: September 14-25 

- Selection of companies by: September 25 

- Virtual Program: October 26 - November 20 

  

The program workshops will be run 3 days a week, between the hours 9am-12pm PT (18:00-

21:00 Norwegian time). In addition to these joit sessions, you will schedule weekly one-on-one 

meetings with our mentors and team. 

  

Learn more and read testimonials on our webpage: 

https://www.nordicinnovationhouse.com/siliconvalley/sv-programs/tinc 

Check out outline of the program: 

https://www.nordicinnovationhouse.com/tinc-program-outline 

 

Norway applications: https://forms.gle/s68LFmCEVeGEoY8i7 

Sweden applications: https://forms.gle/NTqQmfcEbJsuk4zL6 

Finland applications: https://forms.gle/jMMsfLvVLarN9auf6 

Iceland applications: https://forms.gle/i4MLYrj4BMguP27d9 

 

Contact Program Director Åse Pettersen Bailey at Ase.Pettersen.Bailey@innovasjonnorge.no 


