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INNOVASJON 
NORGE  

Innovasjon Norge er statens og fylkeskommunenes 
virkemiddel for lønnsom næringsutvikling over hele landet.  
 
Vår visjon er å gi lokale ideer globale muligheter. Vi har kontor 
i alle landets fylker og i 35 land.  
 
Innovasjon Norges virkemidler og tjenester skal skape flere 
gode gründere, flere vekstkraftige bedrifter og flere 
innovative næringsmiljøer.

Nærings- og fiskeridepartementet eier Innovasjon Norge 
med 51 prosent, og fylkeskommunene eier 49 prosent.



Støtte som gir effekt
I Innovasjon Norge er det én ting vi brenner for og jobber for hver eneste dag: 
å gjøre norsk næringsliv bedre. En ny undersøkelse viser at vi lykkes med 
dette, og at vår støtte gir god effekt for våre kunder. Vi bidrar blant annet til 
at flere overlever oppstartsfasen, oppnår høyere omsetningsvekst, høyere 
produktivitetsvekst og bedre lønnsomhet.

Tilgjengelig for deg
Ditt nærmeste Innovasjon Norge-kontor er der for deg, og kjenner behovene i 
din næring og ditt hjemmeområde. 

Utlandskontorene våre kjenner de lokale forholdene. Våre medarbeidere har 
gode kontakter, og kan hjelpe deg inn i nye markeder.

Dine resultater er vårt mål
Din suksess er målestokken for om vi lykkes med vårt oppdrag: å utløse be-
drifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet.

Norge trenger flere gode gründere, flere vekstkraftige bedrifter og flere innova-
tive næringsmiljøer for å opprettholde og bedre vår velferd. Norge trenger deg, 
og vi vil hjelpe deg til å lykkes.

Hvordan vet 
vi at vi lykkes?
 
Innovasjon Norge har  
samarbeidet med Statistisk 
Sentralbyrå i utviklingen av 
en metode for å beregne 
effekten av støtten vi gir til 
våre kunder.  
 
Beregningene bygger på et 
omfattende datagrunnlag, 
hvor SSB har satt sammen 
kontrollgrupper av sam-
menlignbare foretak som 
ikke har fått støtte, og 
deretter gjort en sammen-
ligning med Innovasjon 
Norges kunder.  
 
Tallene i denne brosjyren 
er fra 2013, og du finner en 
nærmere beskrivelse av me-
toden og datagrunnlaget i 
vår årsrapport for 2013. Se 
www.innovasjonnorge.no

VI STØTTER DEG DER DU ER
– OG DER DU VIL VÆRE
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Vi har hatt et fantastisk samarbeid med Innovasjon Norge 
helt fra den tidlige fasen av selskapet i 2003. Da var både 
finansiell drahjelp samt rådgiving viktige bidrag til oss. 
Samarbeidet er fortsatt svært nyttig, og vi erfarte nylig 
at kompetansen til Innovasjon Norge bidro sterkt til en 
suksessfull operasjon i Brasil.
rune haddeland, adm. dir., quickflange, tvedestrand. 

Quickflange har utviklet en sveisefri metode for kobling av flenser til rør, noe som 
reduserer risikoen i olje- og gassindustrien.

Det er sjelden vi opplever at utviklingsprosjekter har gitt penger i kassen 
fra dag én; det har ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser gjort.

nils h. opsahl, konserndirektør nordic gruppen, harstad. 

ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser er et klyngesamarbeid som består av 45 reiselivsbedrifter  
i Nord-Norge. Klyngen fikk arenastatus i 2011, og har spesialisert seg på utvikling av  
Nordlysturisme og arktiske vinteropplevelser. 

Som gründer må du ha 
stayer-evne og cash. Uten 
støtte fra Innovasjon Norge 
vet jeg ikke om jeg hadde 
turt å ta kampen.
cecilie frostad,  
gründer og sykepleier , oslo.  

Frostad har utviklet PenHygienic, en 
hygienisk instrumentholder i silikon  
for helsearbeidere.  
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Vår erfaring er at langsiktig industrifinansiering er vanskeleg utan å ha 
Innovasjon Norge med på laget som den leiande banken. Industrien 
treng kapital som er både kompetent og tolmodig.
kjersti kleven, eier og styreleder kleven maritime as, ulsteinvik.

Kronikk i Sunnmørsposten 1. april 2014. Kleven er også styreleder i bransjeorganisasjonen Norsk Industri, som 
er en landsforening i NHO. 

Jeg har fått suveren hjelp fra to ulike mentorer gjennom Innovasjon 
Norge. Den første hjalp meg i oppstartsfasen med innhenting av kapital 
og forretningsplan. Nå i vekstfasen har jeg en ny mentor som hjelper 
meg med salg og bransjekunnskap, og er en sparringspartner jeg kan 
stole fullt på. Mentorhjelpen har gitt mitt firma mer gjennomtenkte 
løsninger og bedre resultat. Ikke minst har jeg unngått de største 
fallgruvene.
 
silje rabben, mose innovation, trondheim (nominert til årets gründerkvinne 2013).

MOSE er verdens første automatiske løsning for effektiv oppsamling av olje- og kjemikaliesøl. 

FOTO: CH / VISITNORWAY.COM / INNOVASJON NORGE
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Støtte hjelper

fem år etter at de mottok støtte 
fra Innovasjon Norge er 80 prosent 
av gründerne fortsatt aktive. Til 
sammenligning er 70 prosent aktive i 
kontrollgruppen.   

gründere med støtte fra  
Innovasjon Norge har hatt økt  
omsetning på nær 21 prosentpoeng 
per år i treårsperioden etter at de 
mottok støtte sammenlignet med 
kontrollgruppen. 

antall ansatte hos gründere 
med støtte fra Innovasjon Norge har 
vokst 11 prosentpoeng mer per år i 
treårsperioden etter mottatt støtte 
sammenlignet med kontrollgruppen. 

SAMFUNNET TRENGER 
FLERE GODE G�NDERE

I takt med at samfunnet endrer seg oppstår nye markedsmuligheter. For å 
utnytte disse trenger vi nye ideer, nye produkter og nye prosesser. Nystartede 
foretak er viktige pådrivere for slik endring, innovasjon og omstilling i 
økonomien. Derfor trenger samfunnet flere gode gründere.

Tilskudd og 
kompetanse
 
For å hjelpe gründere til å 
utløse vekstpotensialet sitt 
har Innovasjon Norge de 
siste årene gitt mer etable-
rertilskudd i den aller tidlig-
ste fasen. 

Samtidig erfarer vi at det 
ikke bare er tilskuddet som 
gir verdi til gründerne. 
Gründere har behov for 
nettverk og sparringspart-
nere i oppstartsfasen. Våre 
rådgivere tilbyr hjelp til 
vurdering og utvikling av 
forretningsmodellen, stiller 
krav til markedsorientering 
og gir generell oppfølging av 
gründerne.

De siste årene har vi økt sat-
singen på kompetanse- og 
rådgivningstilbud gjennom 
flere nye tjenester, for ek-
sempel Mentortjenesten for 
gründere og Global Entre-
preneurship-programmene 
TINC, GET og Business 
Bootcamps.

Gründertelefonen
Diskuter ideen din med oss!

 Ring 800 50 789 
 09:00–15:30  
 (man–fre)

80
21
11
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SELVGÅENDE RENGJØRING
Med støtte fra Innovasjon Norge har Anne-Marthe Dalseide utviklet et nytt 
konsept for rengjøring av seismiske kabler.

Når seismikkbåter kartlegger havbunnen på leting etter olje og gass, sleper de 
seismiske kabler etter båten. Disse er utsatt for groe og rur, som forstyrrer sig-
nalene og øker vekten. Dette kan føre til at kablene sliter seg og båten må tas 
ut av drift. 

I dag rengjøres kabler manuelt, noe som er risikabelt, dyrt og tar mye tid. The 
Jellyfish Concept er en løsning som settes på kablene og er selvgående under 
rengjøringen. Den krever ingen maskin, kjemikalier eller vedlikehold, og har ut-
skiftbare slitedeler.

FAKTA
Anne-Marthe Dalseides selskap Propio har fått etablerertilskudd på til 
sammen 800 000 kroner, og to runder med Innovasjon Norges  
mentorordning samt en utviklingskontrakt på 1,4 millioner kroner.

Innovasjon Norge har vært en av 
de viktigste utløsende faktorene 
for prosjektet. Jeg har spesielt hatt 
god nytte av mentortjenesten 
– det er antageligvis det beste 
tilbudet Innovasjon Norge har i 
forbindelse med etablererfasen.
  
anne-marthe dalseide, gründer i propio

FOTO: ERIC CLEMENT
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Støtte gir vekst

bedrifter med støtte fra Innova-
sjon Norge har hatt 8 prosentpoeng 
høyere vekst i omsetning per år i tre-
årsperioden etter at de mottok støtte 
sammenlignet med kontrollgruppen.   

verdiskapingen i bedrifter 
med støtte fra Innovasjon Norge har 
vokst drøye 5 prosentpoeng mer 
enn kontrollgruppen per år i 
treårsperioden etter at de 
mottok støtte. 

bedrifter med støtte fra 
Innovasjon Norge har hatt drøye 
3 prosentpoeng høyere 
produktivitets vekst enn bedrifter i 
kontrollgruppen. 

VI TRENGER 
VEKSTKRAFTIGE BEDRIFTER

Norske bedrifters evne til å vokse avgjør den langsiktige velferdsutviklingen i samfunnet. 
Selskaper som leverer høy vekst, er viktige bidragsytere til ny sysselsetting og verdiskaping. 
De bidrar til høy produktivitetsutvikling, dynamikk i økonomien og økt konkurransekraft.

Kapital og innsikt 

For å utløse potensial for 
vekst trenger mange be-
drifter støtte til bedre mar-
kedsorientering og avlas-
ting av risiko.  
 
Innovasjon Norge bidrar til 
dette gjennom finansiell 
støtte, profilering, nettverk 
og ikke minst ved å tilføre 
kompetanse på forretnings-
utvikling og markedsori-
entering gjennom våre 
tjenester.

Vår erfaring viser at jo 
tidligere en bedrift tenker 
internasjonalt i sin forret-
ningsutvikling, desto større 
er sjansene for at den lykkes 
med vekst.  
 
Vi utfordrer derfor bedrifte-
ne tidlig på hvordan de kan 
utnytte slike forretningsmu-
ligheter, tilfører dem inter-
nasjonal markedsinnsikt og 
gjør tilgangen til internasjo-
nale markeder enklere gjen-
nom vår tilstedeværelse der.

8
5
3
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LAGER GULL AV GRØNNE SKOGER
Med støtte fra Innovasjon Norge har Borregaard utviklet ny teknologi for å produ-
sere verdifulle grønne biokjemikalier fra skogsavfall, halm og flis. 

Den tradisjonsrike bedriften Borregaard produserte opprinnelig cellulose og papir. 
Gjennom en omfattende omleggingsprosess har Borregaard i dag utviklet seg til å 
bli et demonstrasjonsanlegg for ny teknologi. 

Ved å effektivisere driften og utnytte fornybart biologisk råstoff bedre anvender 
Borregaard teknologi på en måte som gjør treindustrien globalt konkurransedyk-
tig.

Med lokalt råstoff unngår man dyr og miljøskadelig transport, og skaper lønnsom-
me lokale arbeidsplasser.

FAKTA
Borregaard har mottatt 58 millioner kroner i støtte fra Innovasjon Norges  
miljøteknologiordning til å utvikle en ny produksjonsmåte gjennom hele  
innovasjonsløpet fra idé til pilotanlegg.

Miljøteknologiordningen har gitt 
oss avgjørende risikoavlastning. 
Det øker sjansen for lønnsom 
fullskalaproduksjon, og vi beholder 
kontroll over ideen vår.
gisle l. johansen, direktør fou og  
forretningsutvikling i borregaard

FOTO: BORREGAARD
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Stor oppslutning

i 2013 har over 3400 bedrifter og 
nær 350 kunnskapsmiljøer vært 
aktive i næringsmiljøer støttet av 
Innovasjon Norge
   

til sammen har Innovasjon Norge  
i 2013 støttet 106 store og små  
samarbeids- og omstillingsprosjekter, 
deriblant 35 rene næringsklynger  
(Arenaprosjekter og Norwegian Cen-
tres of Expertise-prosjekter).
 

eksterne evalueringer av våre 
klyngeprogram, bedriftsnettverk og 
omstillingsprosesser viser at innsats 
på dette området er sterkt etterspurt 
og oppnår målsetningene.

FLERE INNOVATIVE 
NÆRINGSMILJØER

Når flere samarbeider tett ut fra felles interesser, gir det bedre grobunn for 
idéutvikling, kunnskapsdeling og økt konkurransekraft hjemme og ute.

Sterkere sammen 

Nettverk og næringsklynger 
gir flere muligheter:

•  Kunnskapskoblinger: 
Skreddersydd utdanning 
gjennom strategisk sam-
arbeid med utdannings-
miljøer

•  Vertskapsattraktivitet: 
Skaper gode forutsetninger 
for investeringer og etable-
ringer i Norge

•  Samarbeid: Klynger samar-
beider på tvers av sektorer, 
teknologier og regioner 

Ulike  
samarbeidsformer 

Innovasjon Norge har en 
bedriftsnettverks ordning, 
der bedrifter som ønsker å 
inngå forpliktende strate-
gisk samarbeid blant annet 
kan få støtte til å etablere 
møteplasser og samar-
beidstiltak.

Bedrifter som ønsker å eta-
blere en klynge, kan få støt-
te til dette gjennom Innova-
sjon Norges klyngeprogram 
Arena, Norwegian Centers 
of Expertise (NCE) og Global 
Centers of Expertise (GCE).

Ved behov for ekstraordinær 
innsats i en kommune eller 
region for å restrukturere 
næringslivet kan Innovasjon 
Norge bistå med støtte i en 
regional omstillingsprosess.

I juni 2014 presenteres et 
nytt helhetlig klyngepro-
gram med tre nivåer (Arena, 
NCE og GCE).

3400
106
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BLÅSER LIV I VINDENERGIBRANSJEN
Med støtte fra Innovasjon Norge har klyngeprosjektet Windcluster Norway 
(WCN) blitt et kraftsenter for forskning og teknologiutvikling innen vindenergi i 
Norge.

WCN kom inn i Arena-programmet i 2010, og har siden vokst med 50 
medlemmer til totalt 73 medlemsbedrifter. Klyngen samarbeider tett med det 
sterke kunnskaps- og forsknings- og utviklingsmiljøet i Trondheim.

WCN har som mål å styrke medlemmenes konkurranseposisjon internasjonalt 
samt å redusere energikostnader i vindkraft gjennom kommersialisering av FoU 
og innovasjon. 

WCN har initiert seks oppstartsbedrifter og over 30 prosjekter,og tiltrukket seg 
fem utenlandske selskaper.

FAKTA
Windcluster Norway har mottatt til sammen 11,3 millioner kroner i tilskudd 
fra Innovasjon Norge til delfinansiering av driftskostnader og fellesaktiviteter 
i klyngeprosjektet. Klyngen har også fått rådgivning og kompetansetilbud fra 
Arena-programmet og Innovasjon Norges distriktskontorer.

Windcluster Norway har etablert 
en unik gruppe av nøkkelbedrifter 
og partnere med omfattende 
erfaringer innen internasjonal 
vindvirksomhet.
leif røv, direktør forretningsutvikling, 
aak  as

FOTO: AAK AS
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Veien ut

71 prosent av norsk eksport skjer 
til de ti viktigste eksportmarkedene, 
som også er de nærmeste markedene 
og viktige springbrett på veien videre 
til mer krevende markeder. 

1,5 prosent  av norske 
eksportbedrifter er såkalte Born 
Globals, selskaper som oppnår en høy 
eksportandel i sin omsetning kort tid 
etter etablering.

innovasjon norge har kontor 
i 35 land, som hjelper bedrifter med 
råd, markedsinnsikt og kontaktnett i 
de lokale markedene.

VEKST 
UTEN GRENSER

Internasjonalt orienterte bedrifter er både mer innovative og mer produktive. 
Norge er et lite marked. Vekst må derfor i stor grad skje utenfor landets grenser.

Globale muligheter 

Innovasjon Norge vil sti-
mulere bedrift er til tidlig 
å utnytte internasjonale 
forretningsmuligheter. 
Nettverk, markedsinnsikt, 
posisjonering, kostnads-
lederskap og eierskap er 
viktige suksessfaktorer for 
internasjonal vekst.

Våre medarbeidere er på 
plass over hele verden, og 
samarbeider tett med våre 
norske kontorer. Sammen 
tilbyr vi råd og ekspertise til 
norske bedrifter som vil ut 
på det globale markedet. Vi 
bistår i utvikling av strategi 
og hjelper deg med å knek-
ke de kulturelle kodene, 
finne de riktige samarbeids-
partnerne og etablere gode 
nettverk.

Innovasjon Norge tilbyr 
også norske bedrifter å være 
med på felles stands på 
viktige bransjemesser eller 
delta på delegasjonsreiser 
til relevante og viktige land 
for å synliggjøre norsk næ-
ringsliv.

71
1,5
35
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INNOVATION HOUSE I SILICON VALLEY
I hjertet av teknologisenteret Silicon Valley finner du Innovation House, etablert og 
drevet av Innovasjon Norge. 

Norske teknologiselskaper som vil jobbe mot det amerikanske markedet, kan leie 
seg en plass og bli en del av et aktivt og ambisiøst kontorfellesskap og et nettverk 
basert på tillit, der alle hjelper hverandre. 

Flere av bedriftene har gått videre og er nå godt etablert i det amerikanske marke-
det. Rundt 40 teknologibedrifter og investorer har vært innom Innovation House 
siden åpningen i 2011.

FAKTA
Innovation House er etablert i San Francisco, Rio de Janeiro og Shanghai.  
I London har Innovasjon Norge avtaler om plass på TEA, TechCity  
UK Executive Accelerator. 

Det er utfordrende å komme 
inn i det amerikanske markedet, 
og vi har hatt mye glede av 
å være på Innovation House 
Silicon Valley. Innovasjon Norge 
i USA har hjulpet oss i gang med 
kommersialisering. Grunnet stor 
etterspørsel for våre produkter i 
Asia, ekspanderer vi nå mot øst, 
og blir en del av Innovation House 
Shanghai.
haakon bryhni, cto, elliptic laboratories

FOTO: BETH AMANN
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Mange kommer

i sommersesongen 2013 la 
turister igjen rundt 25 milliarder 
kroner, hvorav overnatting og forbruk 
under reisen er de viktigste utgiftene 
for de reisende.

over halvparten av inntektene 
fra reiseliv, nær 14 milliarder kroner, 
tilfaller reiselivsnæringen utenfor 
de store byene. 

i 2013  var det 22 millioner besøk 
på Innovasjon Norges viktigste 
profileringskanal, visitnorway.com.

VI GJØR 
NORGE SYNLIG

Norge er et lite land, og for å bli synlige trenger vi en tydelig og unik 
profil. Profilering av Norge som reisemål er et viktig oppdrag for 
Innovasjon Norge. Verdiskaping  

i reiselivet 

Et av Innovasjon Norges 
viktigste verktøy for å profi-
lere Norge som reisemål er 
den prisbelønte reiseporta-
len www.visitnorway.com. 
Portalen er Norges største 
reiselivsportal, hvor oppfør-
te bedrifter treffer mange 
millioner potensielle gjester 
hvert år.

Vi gjennomfører også na-
sjonale og internasjonale 
markedskampanjer, slik som 
Norgeskampanjen i utlandet 
og Bygdeturismekampanjer 
her hjemme.

Naturopplevelser er viktig for 
både norske og utenlandske 
feriereisende. Vi samarbeider 
med aktører i reiselivsmarke-
det om helhetlige pakketil-
bud som gir turistene enda 
flere opplevelsesmuligheter 
på reisen.

I tillegg til naturopplevelser 
satser Innovasjon Norge på 
kultur innen reiselivet. Syn-
liggjøring av et rikt kulturliv 
gjør landet vårt attraktivt 
og levende. Det gir også 
ringvirkninger lokalt, og øker 
verdiskapingen i reiselivsnæ-
ringen.

25
14
22
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SUKSESS MED DISNEY-SAMARBEID
Animasjonsfilmen Frost henter inspirasjon fra norsk landskap, kultur og arkitektur, 
og har gitt mange utlendinger lyst til å legge ferien til Norge.

I USA har Norge havnet på listen over «2014’s Hot Destinations» og er nå et av de 10 
mest populære ferielandene for amerikanske familier. Det har ført til en tredobling 
av antall besøkende på visitnorway.com/us, 153 prosent økning i søk etter flyreiser 
til Norge og 1900 Norwegian-bookinger.

VisitNorways samarbeidspartnere melder også om gode resultater, blant annet 
har Fjord Tours doblet omsetningen på det amerikanske markedet i begynnelsen 
av 2014, og Hurtigruten økt salget med 24 prosent.

«Frost» vant Oscar for beste animasjonsfilm, og er nå en av de fem mestselgende 
filmene noensinne.

FAKTA
Innovasjon Norge inngikk høsten 2013 en samarbeidsavtale med Disney om 
markedsføringen av filmen «Frost». Avtalen gir Innovasjon Norge enerett til  
å bruke kreative elementer fra filmen samt Disneys logo og merkevare i  
markedsføringen av Norge som reisemål.

Det er svært gledelig at filmen gjør 
det så bra. «Frost» har virkelig satt 
Norge på kartet, og samarbeidet 
med Disney har gitt en fantastisk 
uttelling for norsk reiseliv.
per arne tuftin, reiselivsdirektør  
innovasjon norge

FOTO: DISNEY
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Gir resultater

bedrifter som har mottatt 
distriktsutviklingstilskudd, har 
hatt 5 prosentpoeng høyere 
vekst i omsetning per år enn 
kontrollgruppen.

bedrifter som har mottatt 
distriktsutviklingstilskudd, har hatt 
2,1 prosentpoeng mer økning i antall 
ansatte per år enn kontrollgruppen. 

VI UTLØSER 
MULIGHETER I HELE LANDET 

Norsk næringsliv er mangfoldig med stor variasjon i både utfordringer 
og muligheter fra sted til sted. En av Innovasjon Norges oppgaver er 
å yte en ekstra innsats som kan utløse verdiskapende, bedriftsrettet 
næringsutvikling i distriktene.

Regional innsats 

En betydelig del av den 
norske verdiskapingen og 
potensialet for ny produksjon 
ligger i distriktene. Samtidig 
er avstander til samarbeids-
partnere, markeder og kapi-
tal utfordringer som møter 
mange bedrifter rundt om i 
landet. 

Et av Innovasjon Norges 
oppdrag er å utløse mulighe-
ter i disse områdene. Til dette 
formålet er det øremerket 
midler til ekstra innsats.

Innovasjon Norge gir dis-
triktsrettede tilskudd og lån 
som bidrar til lokal vekst, 
omstilling og utvikling.

Innovasjon Norge har som et av sine 
oppdrag å realisere landbruksbasert 
næringsutvikling og fornyelse av norsk 
landbruk. Økt produktivitet i landbru-
ket skaper vekst og flere lønnsomme 

arbeidsplasser. Et levende landbruk 
opprettholder bosetting, og ivaretar en 
viktig kulturarv. 

Vi gir støtte til utviklingen av norsk land-
bruk blant annet gjennom fylkesvise 
bygdeutviklingsmidler, trebasert inno-

vasjonsprogram og utviklingsprogram 
for lokalmat og grønt reiseliv.

Pengene Innovasjon Norge forvalter 
til landbruket er stilt til disposisjon 
gjennom landbruksforhandlingene, 
reindriftsavtalen og statsbudsjettet.

Nyskapende landbruk

5
2,1
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SATSET PÅ SETERDRIFT 
Gründerne på Brimi sæter har realisert drømmen om det gode livet på setra på 
sommerstid, og lokker tilreisende med ekte norsk matopplevelse i idylliske omgi-
velser. I tillegg til moderne ysteri har de etter hvert utvidet med seterkafé, restau-
rant og overnatting. 

De har satset på en særpreget råvareproduksjon med gamle storfe- og saueraser 
og utegris. De tradisjonsrike seterproduktene selges i gårdsbutikken, på Bondens 
marked og via Gudbrandsdalsmat. I år åpner de egen butikk i Lom.

Brimi sæter viser at det er mulig å drive matproduksjon og foredling i kombinasjon 
med tradisjonell gårds- og seterdrift og oppnå gode resultater.

FAKTA
Brimi sæter har mottatt vekstfinansiering på 1 million kroner over tre år 
gjennom utviklingsprogrammet for lokalmat og grønt reiseliv, og 150 000 
kroner gjennom designprogrammet til å utvikle ny emballasje og logo.

Det som er bra med en ordning 
som vekstfinansiering, er at 
det er et romslig program, 
som er knyttet til drift fremfor 
investering. Vi har en fin dialog 
med Innovasjon Norge, og har fått 
gode innspill underveis i prosessen.
hans brimi, gründer, brimi sæter

FOTO: CATHRINE DOKKEN
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Stortinget 
bevilger

Innovasjon Norge 
leverer

Næringslivet 
innoverer

Innovasjonsaktiviteter for nær 17 milliarder kroner.

16,7 mrd5,9 mrd3,1 mrd

For å skape gode bedrifter og utvikle næringslivet må mange gode krefter jobbe sammen. 

Gjennom Innovasjon Norge 
kanaliserte fellesskapet i 2013 
over 3 milliarder kroner i støtte 
til verdiskapende næringsutvik-
ling over hele landet.

Bevilgningene fra Stortinget 
og fylkene ga sammen med 
låneordninger en samlet 
næringsrettet innsats på nær 
6 milliarder kroner i regi av 
Innovasjon Norge.

Støtten fra Innovasjon Norge 
bidro til å utløse nesten to ganger 
så mye innsats fra næringslivet. 
Medregnet pengene fra 
Innovasjon Norge ble det 
investert nær 17 milliarder kroner 
i innovasjonsaktiviteter i 2013.

Fylkeskommune Garanti Egenfinansiering

Fylkesmenn Lavrisikolån Annen privat finansiering

KMD Risikolån Kundepartner

LMD Tilskudd og rådgivning Annen offentlig finansiering

NFD Innovasjon Norge

SAMMEN SKAPER 
VI DET NYE NORGE

Tilskudd og rådgivning

Risikolån

Lavrisikolån

G
aranti
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Vi hjelper gode prosjekter videre.

Vår oppgave er å bidra til at du som kunde hos Innovasjon Norge lykkes. Resultatet 
du og din bedrift oppnår, er også et mål for i hvilken grad vi lykkes. Vi ønsker å være 
en pådriver for økt verdiskaping. Det er en rolle vi ivaretar gjennom god dialog med 
deg som kunde, der vi også utfordrer din forretningsmodell og tilbyr deg tjenester og 
arbeidsprosesser som er faglig forankret og tilpasset dine behov.

Vi kobler gründere, bedrifter og næringsklynger til kunnskap om internasjonale 
forretningsmuligheter, slik at dere kan utnytte dette i egen utvikling.

Sammen med deg som kunde kan vi utløse muligheter for ny lønnsom forretning.

Rådgiver

PÅDRIVER

Katalysator

INSPIRATOR

Assistanse

KOMPETANSE

HVA KAN VI 
GJØRE FOR DEG?

Finansiering
Vi tilbyr lån, tilskudd, 

garantier og egenkapital.

Rådgivning og 
kompetanse

Vi tilbyr rådgivning og 
kurs for å heve 

din kompetanse.

Nettverk og 
profilering

Vi tilbyr kontakter og 
hjelp med profilering.
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  Foto forside: Shutterstock.

Innovasjon Norge
Akersgata 13
Postboks 448 Sentrum
0104 Oslo
Tlf: 22 00 25 00
post@innovasjonnorge.no
innovasjonnorge.no
www.facebook.com/innovasjonnorge

Finn nærmeste kontor på  
innovasjonnorge.no

TA KONTAKT!

Vår visjon er å gi lokale ideer  
globale muligheter.


