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Profilering Kompetanse Rådgivning Nettverk Finansiering

Hvordan kan Innovasjon Norge hjelpe?



Våre målgrupper

Gründere

Innovasjons-
miljøer

Vekst-
bedrifter



Finansiering av reiselivsaktiviteter

 Lån

 Tilskudd

 Garantier



Innovasjon Norges rolle i tiltaksarbeidet
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Under Restaurant / Foto: Inger Marie Grini, Bo Bedre Norge

Permitteringer, skatt, avgifter, rentenedsettelse

«Kontantstøtte» faste kostnader

Covid 19 bankgaranti og statlig obligasjonsfondGenerelle 
tiltak

Alle 
bedrifter

Eigarar og investorarBedrift Bedrift 

IN - Lån og tilskudd til utviklingsprosjektSpesifikke 
tiltak

Spesifikke 
bedrifter



Økte rammer

Oppstart av 
bedrift Innovasjon

Kapitalstyrking

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

Finansiering av 
oppstart

+ 500 mill. kroner

Ekstraordinært
Innovasjonstilskudd

+ 2,1 mrd. kroner 

Innovasjonslån

+ 1,6 mrd. kroner



.
Nyetablerte oppstartselskaper med 
utviklingsrettede aktiviteter som legger grunnlag 
for et høyt fremtidig vekstpotensial

Hvem
Finansiering av 

oppstart
+ 500 mill. kroner

Foto: Asgeir Helegestad/Visitnorway



Markedsavklarings-
tilskudd

- Inntil 150.000 kr

Oppstartslån
- Inntil 2,4 mill. kr

Kommersialiseringstilskudd 
1

- Inntil 750.000 kr

Kommersialiseringstilskudd 
2

Inntil 750.000 kr

Finansiering av oppstart
+ 500 mill. kroner



• Egen ordning for selskaper i 
distriktene

• Særlig vekt på bidrag til 
verdiskaping, sysselsetting, 
nyskaping og omstilling i 
lokalsamfunnet

Regionale distriktsmidler



• Etablering av flere nye og (bedre) bærekraftige opplevelsesprodukter og opplevelser med nyskapende klima-
og miljøfokus

• Naturbaserte opplevelserௗog aktiviteter som hensyntar en bærekraftig naturforvaltning

• Å skape vekst gjennom sesongforlengelse og helårs arbeidsplasserௗௗ

• Å skape «Reasonௗtoௗgo»-opplevelser - gjerne i skjæringspunktet mellom reiselivsnæringen og kreativ næring  

• Nyskapende prosjekter som bidrar til kvalitetsheving - og differensiering i norsk reiseliv  

Innovasjon Norge Arktis ser etter prosjekter- og konsepter som bidrar til.. 



Hva ser vi etter?

 Innovasjonshøyde
 Verdiskapning i Norge
 Markedspotensial
 Gjennomføringsevne
 Bærekraft
 Utløsende effekt





ll



Mål: 
«Tilskuddet har som målsetting å gi tilgang til 

likviditet for selskaper i reiselivsnæringen slik at 
de kan gjennomføre omstillingsprosjekter som 

gjør dem i stand til å opprettholde et 
kundegrunnlag, samt tilpasse seg til 

smitteverntiltak og endringer i 
reiselivsmarkedet»



Inngangskriterie

30% 
gjennomsnittlig
omsetningsfall

(Juni, Juli, August) – pakke 1

Oktober-november – pakke 2



Hva?

Omstillingskostnader bedriftene vil måtte bære i tilknytning til å 
opprettholde kundetilbudet i en periode der kundegrunnlaget er begrenset

Ekstraordinære kostnader til smitteverntiltak

Tilpasning av virksomheten til kundegrupper med endrede behov og 
preferanser



• Kan ikke brukes til generell 
kapasitetsutvidelse eller nyetableringer

• Kan ikke brukes til utøvende markedsføring 
og salg

• Kan ikke dobbeltfinansieres med eks. 
kompensasjonsordningen (kontantstøtta), 
låneordning reisearrangører eller
kompensasjonsordningen for utgifter til 
lovpålagt vedlikehold i sesongbedrifter

NEI



Hvem:
Tilskuddet er kun rettet mot eksisterende 

reiselivsbedrifter, både SMB og store bedrifter.

Gjelder alle foretak, inkl. ENK, AS, 
næringsdrivende stiftelser ol.

 Overnatting (NACE 55)

 Attraksjon/aktivitet (NACE 90, 91 og 93)

 Formidling (NACE 79) 

 Transport (NACE 49 (ex. 49.32 og 49.42), 50 og 
51(ex. 51.22)) 

 Servering (NACE 56) hvor opplevelsen er en sentral 
del av tilbudet

 Utleie – og leasingvirksomhet (NACE 77) hvor 
opplevelse er en sentral del av tilbudet

 Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet 
(NACE 82.3)

 Impresariovirksomhet (NACE 74.903)



• Selskaper som mottar løpende offentlig finansiering
• Klynger som er/har vært tatt opp i programmet 

Norwegian Innovation Clusters (NIC) 
• Selskaper som var i vanskeligheter per 31. desember 

2019 (NB: vil komme endringer for små bedrifter og SMB)

Ikke stønadsberettiget



a) personalkostnader for den tid og det omfang de 
benyttes i prosjektrelatert aktivitet; 

b) kostnader for materielle og immaterielle aktiva 
som er nødvendig for gjennomføring av prosjektet; 

c) kostnader for utvikling, testing og/eller 
implementering av nye produkter eller tjenester; 

d) kostnader for kjøp av prosjektrelaterte tjenester; 
e) kostnader forprosjektrelatert materiell, varer og 

utstyr; 
f) kostnader for tilpasning av markedsmateriell og -

informasjon

Type kostnader



Hvor mye?:
• Inntil 80% av kostnadene (100%)
• Inntil 5 millioner kroner (€800.000) 
• Hele landet
• Inkludert Svalbard
• ESA “Temporary framework”



Hvordan

• Eget søknadsskjema
• Søknadsfrist 15.12
• Behandles januar 2021



1. Vær kort, konkret og konsist
2. Kort bakgrunn, inkludere løsningsforslag, status.
3. Hovedmål, hva skal du oppnå med dette prosjektet – hva er 

suksesskriteriene for et vellykket prosjekt?
4. Delmål – hvilke aktiviteter skal utføres for å nå hovedmålet, 

hvem gjør hva og hva koster det.
5. Innovasjonshøyde: Hva gjør at din løsning/tjeneste skiller 

seg vesentlig ut i fra eksisterende løsninger på markedet? 
Hvordan vil kunden merke dette?

6. Hva er ambisjonen din for bedriften om 5 år
7. Interne forhold: Husk å beskrive teamet, hvem er dere og 

hvilke bakgrunn har dere som gjør dere i stand til å bygge 
bedriften

8. Risiko og lønnsomhet

Noen tips!

Foto: Nancy Brundt/Visitnorway.com



Vil du vite mer?


