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Innovasjon Norges tjenesterInnovasjon Norges tjenester

• Finansielle tjenester
å• Rådgivning

• Kompetansetilbud
N tt k• Nettverk

• Internasjonal eksponering
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Etablererstipendp

• Stipendet retter seg mot personer som ønsker å etablere egen 

bedrift og registrerte bedrifter i etableringsfasenbedrift og registrerte bedrifter i etableringsfasen.

• Stipendmidlene kan bevilges til både Idéutviklingsfasen og 

Etableringsfasen i en etableringsprosess.g g p

• Prioritert er etableringer som har

• Høyt kunnskaps- og/eller teknologinivå

• Som vurderes å ha et stort verdiskapingspotensial

• Som har tjenester/produkter som kan være aktuelle for 

l k det internasjonalt marked.
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TILSKUDD

• Tilskudd til investeringer
• Tilskudd til konsulenttjenester• Tilskudd til konsulenttjenester
• Tilskudd til opplæring

• Kvinner og yngre prioritert, men……

4



Lavrisikolån

• Målgruppen er bedrifter med et langsiktig finansieringsbehov• Målgruppen er bedrifter med et langsiktig finansieringsbehov

• Lavrisikolån finansierer normalt anleggsmidler, men kan også 

benyttes til kapitalstyrking, internasjonalisering og y p y g, j g g

utviklingsaktiviteter 

• Lån gis på konkurransedyktige markedsmessige betingelser

• Lavrisikolån gis til bedrifter med tilfredsstillende økonomi og 

betryggende sikkerheter gjerne i form av pant, garantier og 

kkausjon

• Lavrisikolån kan gis over hele landet og i alle bransjer.
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Risikolån (Innovasjonslån)( j )

• Finansiering av bedrifter med lønnsomme prosjekter som 

er vanskelig å finansiere i det private kredittmarkedet på 

grunn av dårlige eller manglende realsikkerheter. grunn av dårlige eller manglende realsikkerheter. 

• Ikke begrenset til bestemte formål.

• Kan normalt dekke inntil 50 prosent av kapitalbehovet i 

et prosjekt. 

• Risikolån kan ikke finansiere løpende driftsutgifter, men 

kan finansiere kapitalstyrking
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kan finansiere kapitalstyrking.



Oppdragpp g

Bidra til å gjøre finansiering av gode prosjekter lettere for 
næringslivetnæringslivet
• Ta risiko i flere prosjekter enn før
• Påta oss noe av risikoen bankene ikke vil ta pga økte pg

rammer på landsdekkende innovasjonslån
• Forsterket krav til at eiere viser vilje til å bidra med EK
• ”Nye” penger fra IN skal utløse penger fra andre –

balanse ift nye penger og risikodeling (IN, bank, eier)
P i it i  i j  i t j li i  t  • Prioriteringer; innovasjon, internasjonalisering, trygge 
gamle og bidra til nye arbeidsplasser

7



Forventninger til Innovasjon Norgeg j g

Vi har et oppdrag om å bidra til å gjøre finansiering 
av gode prosjekter lettere  men samtidig har vi:av gode prosjekter lettere, men samtidig har vi:

• ansvar for ikke å finansiere dårlige prosjekterg p j
• ansvar for å utfordre og søke økt medvirkning fra 

bankene og fra egenkapitalmarkedet; våre penger
alene har begrenset effekt – det er det vi får til  

sammen med andre som vil monne! 
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Vi gir lokale
ideer globaleideer globale
muligheter

http://www.innovasjonnorge.no/Vare-kontorer/Kontorer-i-Norge/More-og-Romsdal/


