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NOEN KILDER
UTENOM KOMPENSASJONSORDNINGEN

► Innovasjon Norge
► Sparebankstiftelsen
► Fylkeskommunen
► EU-programmer
► Forskningsrådet
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INNOVASJON NORGE - TILTAK - OPPSTART- OG VEKSTBEDRIFTER 

► 1. Markedstilskudd
- Økes fra 100,000 opp til inntil 150,000 kroner (Regjeringens krisepakke)
- Kostnadsgrunnlaget utvides til å både omfatte eksterne og interne dokumenterbare kostnader 
- Inntil 100 % av godkjent kostnadsgrunnlag

► 2. Kommersialiseringstilskudd
- Økes fra 0.7mill til 1.5mill kroner (Regjeringens krisepakke)
- Tilskuddet kan brukes til avklaring av markedspotensial, validering, pilotering og kommersialisering
- Øker støtteutmåling på kommersialiseringstilskudd fra 50 til 75% 
- Åpner for høyre andel interne kostnader, inkludert lønn 
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TILTAK - OPPSTART- OG VEKSTBEDRIFTER 

► 3. Oppstartslån
- Øker lånerammen fra kr 1.5 til kr 2.4 mill (Regjeringens krisepakke)
- Rentefritak i totalt 2.5 år på eksisterende og nye oppstartslån
- Avdragsfrihet på 4 år
- Krav til egenkapital: 25% mot tidligere 66,7%
- Kausjonskrav 10% mot tidligere 20% av lånet

Selskaper som har mottatt markedstilskudd og kommersialiseringstilskudd kan nå også søke oppstartslån

► 4. Mentorordninger
- Åpner opp for en økning i mentorordninger
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TILTAK - LÅN (SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER)

► 1. Avdragsutsettelse
- For bedrifter som er preget av koronapandemien. Ett års avdragsutsettelse. Det er lagt ut et enkelt søknadsskjema 

på hjemmeside.

► 2. Innovasjonslån
- Fra 25 mill til 50 mill i maks engasjement pr kunde
- 1 års rentefrihet
- 2 års avdragsfrihet

► 3. Redusert sikkerhetskrav
- Åpner for etablering av innovasjon- og risikolån med lavere krav til sikkerhet enn man normalt krever

► 4. Økt fleksibilitet
- Kan gi større bidrag til finansiering gjennom å strekke oss så langt vi man innenfor statstøtteregelverket
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LÅN (SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER)

► 5. Forlenger fristene for aksept og utbetalinger
- Åpner for at kunder med forsinkelser i gjennomføring av prosjekter får mer tid

► 6. Rentelettelse
- Innovasjon Norge setter ned rentene
- 1,0 prosentpoeng på lavrisikolån. 
- 1,25 prosentpoeng for risikolån (inkluderer blant annet Innovasjonslån og Oppstartlån).
- Gjelder nye lån fra 23. mars og for løpende lån fra 15. april. 

► Morarente blir ikke beregnet i perioden 1. april til 30. juni

► Nye innovasjonslån/distriktsrettede risikolån får 1 års rentefrihet
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TILTAK - TILSKUDD

► 1. Miljøteknologi og Innovasjonskontrakter
- Åpner for flere og større forprosjekter

► 2. Reduserer krav til bidrag for Innovasjonskontrakter
- Pilotkunders bidrag halveres fra 20% til 10%

► 3. Bedriftsnettverk
- Reduserer kravet til bedriftsnettverkordningen

► 4. Innovasjonstilskudd
- Åpner for mer fleksibilitet i type prosjekter man støtter
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SPAREBANK1 SMN
SAMFUNNSUTBYTTET

Støtte til kulturlivet, frivilligheten og lokalsamfunnene. I 
2020 skal SMN dele ut 200 millioner kroner til små og store 
formål for å løfte Midt-Norge. 

Sparebank1  SMN har Samfunnsløftet
Koronadugnan for næringslivet

Sparebankstiftelsen 

https://sparebankstiftelsensmn.no/
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BIO TRØNDELAG
BEDRIFTSINTERN OPPLÆRING

Støtte til bedriftsintern opplæring er en støtteordning for små bedrifter og enkeltpersonforetak med omstillingsbehov og 
mulighet for videre utvikling gjennom kompetansetiltak.

Hvem kan søke?
Alle små bedrifter og enkeltmannsforetak i Trøndelag med omstillingsbehov og mulighet for videre utvikling gjennom kompetansetiltak.
I 2020 prioriteres bransjer innenfor verdiskapingsstrategien som er spesielt rammet av koronasituasjonen. Eksempler på slike bransjer er opplevelsesnæringene 
herunder reiseliv, kulturnæringer og småskalamatprodusenter samt mat- og restaurantbransjen i Trøndelag.

Det kan gis tilskudd til gjennomføring av relevante opplæringstiltak av egne ansatte og personer i enkeltpersonsforetak. 
Virksomheten kan få tilskudd til kostnader knyttet til opplæring, lønnsutgifter og andre dokumenterte utgiftsbehov til 
deltakerne i opplæringsperioden.

Les mer om ordningen og søknadsprosessen her.
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EU-PROGRAMMER

► EØS-avtalen gir Norge rett til å delta i programmer og prosjekt i EU-
regi på lik linje som fullverdige EU-medlemmer.

► Trøndelags Europakontor oppfordrer trønderske aktører å utforske 
mulighetene for norsk deltakelse i EU-program. Trøndelags 
Europakontor er behjelpelig med informasjon og veiledning, samt 
partnersøk.
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FORSKNINGSRÅDET
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► Norges forskningsråd: 
- Forskning for innovasjon og bærekraft

► Koronaviruset: Tiltak for å møte situasjonen
- Perspektivet er både å opprettholde det, og i tillegg se hvor vi kan bidra med midlertidige 

tiltakspakker. Det er dialog med departementene om dette. 
- Tett dialog med de relevante organisasjonene til tilskuddsmottakere.

- Fremskynde investeringer (løpende utlysninger)
- Gi større fleksibilitet mht forskyvning av aktivitet
- Raskere omløp av investeringer eller ha hasteutlysninger
- Kontraktuelle forhold

- Endring av søknadsfrister
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HVILKEN STØTTEORDNING PASSER?

Kilde: Forskningsrådet

19

Grunn-
forskning

Anvendt
forskning Innovasjon Kommersiali-

sering Vekst

EU-midler (Horisont 2020)

Innovasjon Norge

Forskningsrådet

Regionale midler

SkatteFUNN
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HVILKE PROSJEKTER HAR FÅTT FINANSIERING?

Kilde
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Prosjektledelse

Utviklingsprosjekt

Oppstartsselskap

Lederutvikling

Lønnsomhetsforbedring

Internasjonalisering Bærekraft – GI ALT/ActionNow

Produktutvikling
Loftet Lodge planlegges på et 
platå tett inntil Leiråtindbreen.


