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Vi gir lokale ideer globale muligheter

Nettverk for verdiskaping og kompetanse - august 2021



Formål
Innovasjon Norge skal være statens og 
fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere 
verdiskapende næringsutvikling i hele landet

Hovedmål
Innovasjon Norge skal utløse bedrifts- og 
samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling, og 
utløse regionenes næringsmessige muligheter

Foto: Unsplash



Våre delmål

• Innovasjon Norge satser på å øke 
gründernes tilgang til risikokapital

• Vi satser på å heve gründernes 
kompetanse på innhenting av 
kapital, forretningsutvikling og 
skalering samt å bygge en god 
gründerkultur og verdifulle 
møteplasser over hele landet

Flere gode gründere

• Omstillingen av norsk økonomi er 
avhengig av at flere bedrifter 
lykkes med å vokse og skalere 

• Innovasjon Norges bidrag er 
finansiering og kobling til 
kompetanse og nettverk i Norge 
og i eksportmarkedene

Flere vekstkraftige bedrifter

• Vi legger til rette for nettverk og 
samarbeidsorienterte 
utviklingsprosjekter 

• Det skjer gjennom tre former for 
virkemidler; klyngeprogrammet 
Norwegian Innovation Clusters, 
bedriftsnettverk-tjenesten og 
kompetansesenteret for regional 
omstilling 

Flere innovative næringsmiljøer



Innovasjon Norge skal bidra til bærekraftig vekst og eksport 
for norsk næringsliv

• Vi er en sparringpartner for bedrifter i hele landet 

• Vi jobber med de små og mellomstore bedriftene, 
de som har ambisjoner

• Vi tilbyr:

Kapital

Kompetanse

Nettverk





Innovasjon Norges nye digitale kompetansesenter

SirkulærøkonomiAnsvarlig
næringsliv

Innovasjon Norges Kompetansesenter

EksportForretnings-
utvikling

https://kompetansesenter.innovasjonnorge.no/
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General Market Information

Market Acceptance Test

Market Insight

Initial Market Verification Partner Search

Rådgivning ved utekontorene

Sparring

https://unsplash.com/@appolinary_kalashnikova?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/energy?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Styrke konkurranseevnen 
• Innovative utviklingsprosjekter
• Kommersialisering og skalering

Utløsende effekt
• Risikoavlastning gjennom tilskudd
• Likviditetstilførsel gjennom lån
• Kombinasjonsløsninger

Finansiering



• Nyhetsgrad
• Verdiskaping i Norge
• Markedspotensial
• Gjennomføringsevne
• Bærekraftig
• Utløsende effekt

• Søk på innovasjonnorge.no
• Fortløpende behandling 
• Store prosjekter vurderes av eksternt ekspertpanel

Innfrir prosjektet ditt?
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Utviklingsprosjekter i Vestfold og Telemark 
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Kundehistorier fra regionen vår 



“Vi er en oase midt i ødemarken 2 km fra nærmeste bilvei og 7 km fra nærmeste bosetning. Det er et sted for å nyte den unike
naturen som indre Telemark kan by på enten til fots, med fiskestang og kano eller aller helst med en stisykkel.” 

Innovasjon Norge har bidratt med: Distriktsutviklingstilskudd og Vekstfinansiering 

“Canvas Hotel er ikke som andre hotell!”

Kilde: canvasnorway.com/telemark



NC-Spectrum utvikler, selger, leverer og drifter markedsledende 
kompetanse og tjenester innenfor digital infrastruktur og 
informasjonssikkerhet. Selskapet har kunder over hele landet, 
både i offentlig og privat sektor. Det meste av arbeidet utføres 
fra operasjonssentralen for nettverk og sikkerhet i Kviteseid. 

Innovasjon Norge har bidratt med:
• Innovasjonskontraktstilskudd
• Vekstlån
• Internasjonaliseringstjenester
• Innovasjonsrådgivning
• EU rådgivningstjenester

NC-Spectrum AS (Kviteseid)

Foto: www.nc-spectrum.no/nyheter/it-sikkerhetsaret-2019



Foto: Borgen, Ørn

Nasta AS 
- utvikling, testing og demonstrasjon 

av utslippsfrie anleggsmaskiner.

Pilot E prosjekt. 
Samarbeid med Oslo Kommune, 
Sintef, Bellona, Difi, Skanska  

5 mill kr fra Innovasjon Norge 
(miljøteknologiordningen) 
• I tillegg finansiering fra Forskningsrådet og ENOVA

https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/kundehistorier/1.-halvar-2019/nasta/

FOTO: NASTA
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• Brannteppet av kvarts høye temperaturer, og er et unikt 
produkt for å slukke og isolere bilbranner. Det tar 10-20 
sekunder å trekke teppet over bilen og isolere brannen. I 
tillegg til å redde liv, er det en effektiv måte å redusere 
skadeomfang og spare verdier på.

• Innovasjon Norge har bidratt med:
• Tilskudd markedsavklaring og kommersialisering 
• Vekstfinansiering (risikolån) 
• EU rådgivning 
• Rådgivning internasjonalisering 

Bridgehill AS (Larvik)

«Lånet fra Innovasjon Norge svært viktig for den vekstfasen vi nå er inne i». 
Frank Brubakken, daglig leder     
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Leverer trådløse sensorbaserte overvåkningssystemene bidrar 
til å overvåke produksjon, lagring og drift for 
landbruksvirksomheter. 
• Sparer vann og beskytter avlinger.

• Innovasjon Norge har bidratt med:
• Tilskudd i tidlig fase av utviklingsprosjekter 
• Internasjonaliseringstjenester
• Innovasjonsrådgivning 
• The Explorer  

7Sense Products AS

«Innovasjon Norge har bidratt med å åpne dører for oss ut i verden, gjennom messer og 
delegasjonsreiser. Samarbeidet har vært viktig for lykkes med vår eksport». Max Tangen, daglig leder     

Foto: www.7sense.no/



Mål: verdens første klimapositive industriregion. 

Klyngen har medlemmer som gjennom 100 års stolt industrihistorie har utviklet høy omstillingsevne, solid kompetanse og en unik industriell infrastruktur i regionen. Fokus: 
Omstilling til grønnere produksjon og utvikling av klimautslippsreduserende løsninger.

VT har bidratt med

Klyngeutvikling 

• ARENA driftsfinansiering år 3 i klyngeprogrammet

• løpende/aktiv klyngerådgivning, herunder aktivt arbeid i 2021 med forberedelse til søknad om Arena Pro status 

• Strategisk posisjonering (finansiering) - posisjonere klyngen inn mot denne utlysningen Process4Planet (EU)  

• Covid – tiltakspakke 1 og 3, finansiering  

• Workshop – klyngeutvikling, kompetanse  

• Deltar i IGT arbeidsgrupper, kompetanse 

• EU rådgiver klyngen

Grønn Plattform, forprosjekt (……..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)

Bedriftsnettverk Hydrogen 

Case Grønn omstilling – IGT



Vil du vite mer?  KONTAKT OSS!
www.innovasjonnorge.no


