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Innovasjon Norge
Muligheter for økt samarbeid!
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Dagens mannskap - nesten☺
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Agenda

1. Kort om Innovasjon Norge
2. Innlandsporteføljen
3. Våre tilbud til næringslivet

• Finansiering

• Kompetanse

• Eksport
4. Samarbeid
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Hva trenger Norge i årene fremover?

Vi skal omstille oss til et mer
grønt næringsliv og kutte 
klimagassutslippene med 55 %

Vi skal øke fastlandseksporten
med 50 % innen 2030

Vi skal skape 300 000 
nye jobber i hele landet innen
2030

Photo: voss/Foap/
Visitnorway.com



Innlandsporteføljen

Kartlegging av Innlandets viktigste grønne innovasjonsprosjekter



Mål for prosjektet

Sette regionens unike næringsliv på kartet  

Identifisere innovasjonsprosjekter med skaleringspotensiale som 
kan sikre høy fremtidig verdiskapning og nye grønne arbeidsplasser

Lansere en Innlandsportefølje med prioriterte satsingsområder

Etablere samarbeidsarenaer hvor næringsliv, klynger og offentlig 
sektor kan gå sammen i nye partnerskap for å realisere muligheter 
og forsere barrierer



Prosjektet skal gjennom tre faser identifisere de innovasjonsprosjektene og grønne 
hubene i Innlandet med størst verdiskapingspotensial

Utforske, identifisere og kartlegge Kvalifisering og prioritering Innlandsporteføljen

Kartlegge nåsituasjonen, muligheter og 
utfordringer

Innspillsmøter

Intervjuer med næringslivet, FoU, 
virkemiddelapparatet, m.m.

Analyser

Bygge prosjekter og case

Kvalifisere bruttoliste

Workshops for å se på 
samarbeidsmuligheter og teste hypoteser

Regionale rapporter og satsingsområder

Lansere Innlandsporteføljen

Tentativt 
april  2023

Vi er nå i fasen med å 
utforske, identifisere og 
kartlegge

Biotown Agenda InnlandetFremtidens 
matproduksjon

Krafttak for 
grønn vekst-

Summit Kvitfjell

Bred tilstedeværelse på arrangementer

Lansere nettside og 
LinkedIn-profil

Kommunikasjon

Publisere 
regionale saker
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Foto: Astrid Waller

Vi bidrar i prosjekter for:

Oppstart av bedrift

Innovasjon og utvikling 

Eksport og internasjonal satsing

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

Kompetanse

Nettverk

Kapital

Vi er en
sparringspartner
som tilbyr
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Foto: www.ment.no

Hva er et godt prosjekt?

Verdiskapning i Norge

Nyhetsgrad

Markedspotensial

Gjennomføringsevne

Bærekraftig

Utløsende Effekt
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Positive effekter i et helhetsperspektiv

ProsjektBedrift

Ansvarlig næringsliv/Bærekraftrisiko

• Unngå skade
• Korrupsjon

• Krenkelse av menneskerettigheter

• Dårlige arbeidsforhold 

• Skadevirkninger for forbrukere, lokalsamfunn og miljø

• Ansvarlig tilnærming
• Aktsomhetsvurderinger

• Interessentanalyser

• Beste praksis i sin sektor

• Håndtering av klimarisiko
• Fysisk risiko

• Omstillingsrisiko

• Håndtering av annen miljørisiko

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

Bedri fts- og 
samfunnsøkonomisk 

lønnsomhet
Bedri ftens gjennomføringsevne

Eiernes avkastningskrav
Ris ikovurderinger

Samfunnseffekter
Helse og velferd

Et tryggere samfunn
Økt ti lgang på utdanning

Økt dyrevel ferd
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En typisk kunde!

VekstambisjonerSelskapet tilbyr noe
nytt

Internasjonal satsing



Oppstartsvirkemidler
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INNLANDET

Regionale Distriktsmidler

• Fylkeskommunene gir årlige oppdrag til Innovasjon Norge om å 
bevilge midler til bedriftsutvikling i områder med særlige 
distriktsutfordringer. 

• Midlene skal brukes til å tilrettelegge for arbeidsplassutvikling 
og innovasjon. Sammenlignet med INs øvrige
finansieringsordninger, er fokuset på arbeidsplassutvikling tungt 
vektet i distriktsoppdraget.

• Føringer for bruk av distriktsmidlene settes 
årlig, og fylkeskommunene prioriterer 
innsatsen ut i fra regionale mål og 
strategier innenfor nasjonale føringer.
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• Markedsavklaringstilskudd
• Kommersialiseringstilskudd
• Bedriftsutviklingstilskudd

• Innovativt på et regionalt nivå

• Inntil 50% støtte
• Investeringstilskudd

• Finansiering av anleggsmidler

• Økt produksjon eller differensiering

• inntil 20% støtte, med tillegg av inntil 10% og 20% for 
hhv mellomstore og små bedrifter. 

Regionale distriktsmidler

Felles for tilskuddene: 
Skal bidra til et stort verdiskapningspotensial sett i et lokalt/regionalt 
perspektiv.



Nytt fra 2022 Innovasjon Norge: 
EU-taksonomien blir sentral i grønne finansieringsordninger

Grønt 
vekstlån

NFD .

Grønt 
investeringstilskudd

KDD Distrikt

Miljøteknologi-
ordningen

NFD .
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• Investeringstilskudd
• Inntil 40% støtte til fysiske investeringer, begrenset til TNOK 3 500. 
• Videreføring av tretilskudd, inntil TNOK 400, støtte pr m3

• Generasjonsskiftetilskudd
• Mindre investeringer inntil TNOK 2 000
• Søkere under 35 år

• Tilskudd til lagre for gjødsel og biorest og gjødselseparator
• Inntil 25% støtte, maksimalt TNOK 200
• Fast toppdekke

Se nærmere om prioriteringer på vår hjemmeside
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/landbruk/

Landbruk - IBU midler – 2023

https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/landbruk/


For hvem?

• Utgangspunkt i en landbrukseiendom, gis til eier eller annen person med særlig tilknytning til 
landbrukseiendommen

• prioriterte områder: lokalmat, landbruksbasert reiseliv og «Inn på tunet»

Mer informasjon her: Tilleggsnæring (innovasjonnorge.no)

Hva?

• Etablerertilskudd i 2 faser

• Utviklingsfasen : kan gis inntil 150 000 kr

• Etableringsfasen : kan gis inntil 700 000 kr (inkl. utviklingsfasen)

• Investeringstilskudd til faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr av varig karakter maks 40%, 
inntil kr 3.5. mill. 

• Bedriftsutvikling: støtteordning for eksisterende bedrifter som har nye prosjekter (OBS, ikke tiltak 
som er løpende drift) – inntil 75%

• Mentorordning (for etablerte bedrifter)

IBU-midler til tilleggsnæring

https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/landbruk/finansiering-for-landbruket/tilleggsnaring/


VEKST 1

• Minst 1 årsverk sysselsatt
• Minst 1 mill. kr i årlig omsetning
• Krav om 30% omsetningsvekst de neste 3 

år, minimum 500 000 kr
• Tilskudd: 1 mill. kr i løpet av 3-

årig periode
• Maks 75% av kostnadsgrunnlaget dekkes
• Myke kostnader dekkes

VEKST 2

• Minst 5 mill. kr i årlig omsetning
• Krav om 50 % omsetningsvekst 

de neste 3 år
• Tilskudd: 2 mill. kr i løpet av en 3-

årig periode
• Maks 50% av kostnadsgrunnlaget 

kan dekkes
• Myke kostnader dekkes, deler 

av tilskuddet skal benyttes 
til kompetansehevende tiltak

Vekstfinansiering
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Risiko- og innovasjonslån
Delfinansiering av investeringsprosjekter som handler om 
etableringer, nyskaping, internasjonalisering, 
kapitalstyrking, vekst og omstilling. 

Lavrisikolån
Et kommersielt lån til bedrifter med et større og langsiktig 
kapitalbehov, som kan være et supplement til lån i private 
finansieringsinstitusjoner. 

Garantier
• Vekstgaranti

Lån gitt av en kommersiell bank, hvor IN garanterer 
75% av lånet overfor banken

• Garanti for driftskreditt

Våre låne- og garantiprodukter 



Virkemidler og prioriteringer:
Fornybar energi og teknologi i landbruket



Formål 2 Delmål

BIONOVA



Foto: Hamarregionen utvikling

• Integrert del av Innovasjon Norge – til fordel for 
kundene: Tilgang på hele INs verktøykasse

• Rådgivende porteføljestyre 
• To av dagens ordninger legges under Bionova:
• VSP Fornybar energi og teknologi i landbruket
• Bioøkonomiordningen 

• Ramme 2023: 250 mill. kroner (+ 80 mill. kroner)

• Sentral forvaltning hos Innovasjon Norge 
Innlandet 

• Bruk av Innovasjon Norges distribuerte modell 

Forsterket satsing på bioøkonomi og 
klimatiltak i landbruket



Kompetanse
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Kurs og arrangementer (innovasjonnorge.no)

https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/kurs-og-arrangementer/
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Innovasjon Norges 
eksporttjenester 2023

Foto Unsplash



Effekter av eksport- og internasjonaliseringstjenestene

12,4% 8,2% 5,1% 2,7%
Høyere 

salgsinntekter
Høyere 

verdiskaping

Høyere
produktivitet

Høyere 
sysselsetting

Kilder: Samfunnsøkonomisk analyse; Oxford Research

I hvilken grad bedriftene som har eksportert vil benytte
Innovasjon Norge i internasjonale prosjekter i fremtiden

98 %



Tjenester for eksport 
og internasjonal vekst



Her vil du finne innsikt og kompetanse 
som kan hjelpe din bedrift til å lykkes 
med omstilling, vekst og eksport. 

Innovasjon Norge oppdaterer 
Kompetansesenteret med nytt, gratis 
innhold fortløpende

https://kompetansesenter.innovasjonnorge.no/

Kompetansesenter med digitale kurs



https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/internasjonal-
satsing/kurs-og-kompetanse/internasjonal-markedsutvikling/

Målgruppe: bedrifter som jobber med internasjonal 
vekst og planlegger markedsinngang til nytt marked i 
løpet av det kommende året
Krav: Etablerte bedrifter som er «willing, able and 
almost ready» Typiske «born globals» vil også bli vurdert.

https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/internasjonal-satsing/kurs-og-kompetanse/internasjonal-markedsutvikling/
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/internasjonal-satsing/kurs-og-kompetanse/internasjonal-markedsutvikling/


Rådgivning eksportsenteret og IPR

• Del av Innovasjon Norge
• Eksperter på hver sine fagområder
• Gratis!

https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/snakk-med-en-radgiver/eksportradgiver/

https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/snakk-med-en-radgiver/eksportradgiver/


Våre kontorer i utlandet hjelper deg med

• Markedsadgang

• Markedsanalyser

• Verifisere markedspotensial

• Etablering i markedet

• Møte potensielle kunder

• Partnersøk

• Kulturforståelse

• Døråpner til myndigheter

• Møteplasser og events

Photo from Unsplash (Florian Wehde)



IN’s
utekontorer

https://www.innovasjonnorge.no/
no/verktoy/eksport-og-
internasjonal-satsing/landinfo/

https://www.innovasjonnorge.no/no/verktoy/eksport-og-internasjonal-satsing/landinfo/
https://www.innovasjonnorge.no/no/verktoy/eksport-og-internasjonal-satsing/landinfo/
https://www.innovasjonnorge.no/no/verktoy/eksport-og-internasjonal-satsing/landinfo/


Global Gateways by IN

Bedriften får en fast kontaktperson hos IN som vil følge 
dem tett i 2-3 år og som setter sammen et skreddersydd 
program som består av våre tjenester på 
internasjonalisering utfra bedriftens behov. 

Mulighet til å bygge et team rundt bedriften bestående 
av lokal internasjonaliseringsrådgiver og aktuelle 
kontorer i andre land.

Kostnadsfri tett oppfølging av fast person over tid med 
fokus på å nå bedriftens mål. Kompetanseprogrammer 
og tjenester levert av våre kontorer i andre land er 
betalte tjenester.

I Global Gateways blir bedriften en del av vårt «eksportlandslag»!



Workshops, deltakelse i andre aktuelle programmer og 

sparring på ulike temaer:

- Vekststrategi og utviklingsplan
- Forretningsmodellering for nye markeder

- Strategisk posisjonering og merkevarebygging

- Inngangsstrategi i nye markeder

Rådgivning og bistand fra våre kontorer i andre land:

- Markedsanalyse
- Markedsintroduksjon og akseptansetest i markedet

- Matching-tjenester og møteplasser

- Partnersøk og kobling til potensielle kunder, partnere og 
bransjeeksperter

- Nettverk, døråpning og myndighetskontakt

- Kultur og forretningsforståelse

Eksportsenteret:

- Handelsteknisk, logistikk, juridiske spørsmål og IPR

Lokal finansieringsrådgiver 

- Finansieringsrådgivning og evt. kapitalstyrking

Skreddersydd tilbud



Programmet retter seg mot 
bedrifter som har

• Omsetning over 30 mio.
• Minimum 20 ansatte
• Produkt/tjeneste som selges i ett eller flere 

markeder
• Internasjonale markedsmuligheter
• Mål om og interne ressurser til å vokse gjennom 

eksport til flere land
• Fokus på bærekraft og verdiskapning i Norge er 

en fordel

For å lykkes må det være en god match 
mellom bedriftens behov og IN’s
tilbud/tjenester på internasjonalisering



• Global Growth tilbys grupper av ambisiøse og 
eksportorienterte bedrifter.

• Hensikten er å bidra til at norske bedrifter lykkes i nye 
markeder, eller øke salget i markeder de allerede er i.

• Prosjektene skreddersys for markedets behov og 
bedriftene som er interesserte.

Eksportprogrammet Global Growth
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Etablert i Nybergsund i 1982. Har i dag 
opprettet kontorer utenfor Norge og selger 
produkter i flere land. Omsetning i 2021: 
MNOK 51

Produksjon av vegmarkeringsmaskiner
for motorveger, landeveier og travle bygater

Innovasjon Norge har støttet selskapet i flere år :
✓ Tilskudd til utvikling og investeringer 
✓ Lån
✓ Workshop innen internasjonalt markedsutvikling, fokus på 

strategisk posisjonering og bærekraft
✓ IPR-rådgivning
✓ En-dør inn, koblet dem sammen med ex.fin
✓ Tett oppfølging fra lokal internasjonaliseringsrådgiver
✓ Hatt dialog med flere av våre utekontorer for bistand inn i nye 

markeder. 
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Mobilisering for økt 
bruk av virkemidlene 
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Tilbud om 
innovasjonsdager

Fysisk og digital

• Analyser til førstelinje med 
aktuelle bedrifter i regionen

• Felles mobilisering 
(førstelinjen inviterer inn)

• Temaforedrag

• Bedriftsmøter 1:1

Vi etterstreber smart tilstedeværelse og tilgjengelighet ute i regionene

Digital film til 
etablererkurs

18 kurs per år i hele fylket

Utviklet ny film med lokalt preg 
som forklarer INs rolle på oppstart

Samlinger og besøk 
førstelinje på landbruk


