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Våre tjenester 

 Rådgivning 

Internasjonal vekst 
Strategisk posisjonering 
Designrådgivning 
Internasjonale handelsregler 
IPR-rådgivning 
EU-rådgivning 
Mentortjeneste for gründere 

 Nettverk 

Bedriftsnettverk 
ARENA-Programmet 
Norwegian Centres of Expertise 
Global Centres of Expertise 

 Finansiering 

Etablerertilskudd 
Forsknings- og utviklingskontrakter 
(IFU/OFU) 
Garantier 
Lavrisikolån 
Miljøteknologiordningen 
Risikolån – Innovasjonslån 
Skattefunn 
Tilskudd 

Kompetanse 

FRAM 
Global Entrepreneurship Training 
(GET) 
Tinc  
Ledermentor 
 

Profilering  

Norske fellesstands i utlandet 
Profilering av Norge som 
reisemål 
Næringslivsdelegasjoner 



 Side 3 

”Stimulere til økt innovasjon, 
vekst og internasjonalisering 
gjennom samarbeid mellom 

små og mellomstore bedrifter” 

Formålet med tjenesten er: 

Foto: Terje Rakke, Innovasjon Norge 
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Sammenkobling av bedrifter 

Samarbeidsevne 
  Innovasjonsevne 

  Konkurranseposisjon 
  Lønnsomhet 

Styrke  
bedriftenes: 
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Aktuelle samarbeidsområder 
•  Markedsdrevet innovasjon og markedsutvikling 
•  Internasjonalisering og eksport 
•  Produktutvikling, design og omdømmebygging 
•  Logistikk og distribusjon 

MITSloan, 2006 
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Hvem prioriteres? 

WILLING ABLE READY 
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Hvem kan delta? 

KRAV: 
Minimum 3 
bedrifter 

Norske SMB er hoveddeltakere 

Større bedrifter kan 
være med i nettverket 

Utenlandske bedrifter 
og FoU-aktører kan 
være deltakere 

Horisontale og vertikale 
nettverk 

Etablerte nettverk som 
ønsker å utvikle 

samarbeidet 

Nettverk med 
internasjonalt og  

langsiktig potensial 
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Krav til prosjektet 

Langsiktighet, 
strategisk 

forankring og 
kommersielt 

mål 

Forankring i bedriftens 
strategiplaner 

Koordiner 
forretningsmessig 
utvikling og 
samhandling 

Støtten fra IN er  
utløsende for 
realisering og kvalitet 

Sunn økonomi i 
deltagerbedriften - 
økonomisk handlefrihet 

Ledelsesengasjement 

Etablere  
prosjektstyring og 

forretningsplan 
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Mulig prosjektstøtte i tre faser 

1. Forstudie, ca 3 mnd, 100% av eksterne kostnader 

- inntil 100 000 kr 

 
2. Forprosjekt, ca 3-9 mnd, 50% av kostnadene 

    – inntil 300 000 kr 

 
3. Hovedprosjekt, inntil 3 år, 50% av kostnader  

    – inntil 750 000 kr per år 

Egeninnsats dekkes gjennom egne timer og midler 
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Suksessfaktorer 

• Tydelige og omforente mål 
• Må omfatte viktige problemstillinger for deltakerne 
• Forpliktende ledelse 
• Grundige rollediskusjoner 
• Stram organisering på prosjektkritiske områder (framdrift) 
• Ta relasjonsbyggingen alvorlig 
• Noen straksgevinster og Vinn Vinn over tid 
• Reforhandling, reorganisering, exit-løsning mulig 
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Hvordan søke? 
Søker: En bedrift eller juridisk enhet  
Fase for fase: Separate søknadsprosesser for forstudie, 
forprosjekt og hovedprosjekt – et år av gangen i 
hovedprosjekt 
 
Lav terskel for midler til forstudie:  
• Hva skal utforskes? (idé) 
• Mulige samarbeidspartnere 
 
Henvend dere til Innovasjon Norges distriktskontor! 
Se www.innovasjonnorge.no 
 



Vi kan mer enn finansiering 
Vi stiller krav til deg 

Vi hjelper deg ut i verden 
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www.innovasjonnorge.no 

 

Odd Ståle Dalslåen 
 

oddal@innovasjonnorge.no 
 

77606132/97706135 

mailto:oddal@innovasjonnorge.no
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