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Finansiering fra Innovasjon Norge



Innovasjon Norge

Hovedkontor

Regionkontor

http://www.innovasjonnorge.no/Contact-us/

Vi gir lokale ideer
globale muligheter

Kontor i alle fylker

Kontor i mer enn 
30 land

http://www.innovasjonnorge.no/Contact-us/


Hva ser vi etter ?

Innovasjonshøyde

Markedspotensiale

Norsk verdiskaping

www.innovasjonnorge.no
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Innovasjon Norges finansierings-
ordninger for FOU

• Etablering

• Industriell forskning- og utvikling (IFU)  

• Miljøteknologi

• Lån til innovasjonsprosjekt
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Etablering

• Fase I 
Markedsavklaring

• Fase II 
Kommersialisering

Fase 1 kan støttes med inntil kr 
100` og støtteandel  på 50-100 % 
Fase 2 kan støttes med inntil kr  
400` og støttandel på 50-75 % 



«Kjempe-egg kan redde oppdrett»
-Oppslag i Dagens Næringsliv 20.08.15

Hauge Aqua
Utvikler bærekraftig oppdrett
- Med støtte fra Innovasjon Norge

Lukket oppdrettsanlegg for 
laks i sjø



Innovasjon gjennom samarbeid 
med kunde

- IFU-kontrakt

www.innovasjonnorge.no
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Industriell forskning og utvikling

Norsk SMB 
Leverandør av nytt 
produkt / løsning

IFU - kontrakt
Tilbud: Nytt/forbedret
produkt/løsning

Behov: Dekkes ikke av 
eksisterende tilbud 

i markedet

• Innovasjonshøyde
• Markedspotensiale
• Norsk verdiskaping
• Gjennomføringsevne

Pilotkunde
Krevende kunde

Markedsdrevet
innovasjon

• Teknisk spesifikasjon
• Aktiv deltakelse

- min 20 % 
• Referansekunde
• Markedskanal

SMB med
vekstambisjoner



Støtteandel IFU
Innovasjon Norge

Leverandør

Pilotkunde

Prosjekt   / bedriftsstørrelse  Lite <50
Mellomstort 
50-250 Stort >250

Forprosjekt 50 % 50 % 40 %

FOU utvikling / prototype 45 % 35 % 25 %

EØS-regelverket for statsstøtte



Napier As og Marine Harvest
• Tauranga var den første

norske slakte- og
brønnbåt for 
oppdrettsbransjen.

• IN støttet prosjektet
med 15 mill i 2010.   
Totalkostnad for båten
var 60 mill

• MH bidro med mer enn
50 mill i FOU
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• Bedre vekst og redusert dødelighet

• Kan tilsette medisin og vitaminer ved 
behov.  

• Våtfôr og fôringsteknologi ble testet i 
samarbeid med en fôrprodusent.  

• Innovasjon Norge støttet prosjektet 
med 3,2 mill. Fôrselskapet bidro med 
mer enn 2 mill i FOU.       

Seafarm Products As – våtfor til 
oppdrett
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Tilskudd til ny 
Miljøteknologi 



Miljøteknologitilskudd

• Skal styrke utviklingen av ny norsk 
miljøteknologi

• Finanserer pilot- og demonstrasjonsprosjekt

• 500 MNOK i 2016 

• Kan søkes hele året



Hva kan vi støtte ?

•Nytt anlegg for testing  i mindre enn fullskala 

Pilotanlegg

•Videre testing i fullskala

Demonstrasjonsanlegg



Hva ser vi etter ?

Innovasjonshøyde

Internasjonalt markedspotensiale

Målbar miljøeffekt

Norsk verdiskaping

Gjennomføringsevne



Pilot- og demonstrasjonsanlegg                          
FOU-kostnader til planlegging, investering og testing

Selskapsstørrelse

Tilskudd

Stort 

Mellomstort

Lite

100%0 50%

Inntil 45 %

Inntil 35 %

Inntil 25 %

1

Samarbeidsbonus

+ inntil 15 %



Investering i pilot- og demonstrasjonsanlegg som går 
lenger enn EU sine miljøkrav 
– tilskudd basert på ekstrakostnaden

Tilskudd

Stort  

Mellomstort

Lite

0

Inntil 60 %

Inntil 50 %

Inntil 40 %

2
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As Sævareid settefisk

renser avløpsvannet og

optimaliserer biproduktet

- 6 mill i tilskudd



•

Innovasjonslån som tillegg  eller alternativ 
til tilskudd 

- Må ha betjeningsevne

- 1,5 - 2 % høyere rente enn ordinære lån

- Innovasjon Norge aksepterer dårlig pantesikkerhet

- Kan være et alternativ til tilskudd, da kan Innovasjon Norge 
avskrive inntil 50 % av lånet dersom teknologien blir mislykket
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Landbasert 

produksjonsanlegg for laks 

0,1 – 1 kg 

Erko Settefisk AS fikk 

Nok 9,3 mill i tilskudd og

25 mill i Innovasjonslån
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Vurdering

Søknadsprosess

Kontakt

Gjennomgang

Søknad

Saksbehandling
Svar


