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Informert om tidligere
• Administrative tilpasninger Klyngefin.
• Administrative endringer innenfor IN –
ordinær ramme ink. forprosjekter
• Tiltakspakke 3
• Innovasjonslån
• Innovasjonstilskudd
• Oppstartsfinansiering/
Gründerpakke
• Webinarer nasjonalt og regionalt

Tiltakspakke klyngene
50 mill.

Tiltak 1

Klynger med finansiering fra NIC

Mobilisering og rådgivning for økt
innovasjon

10 mill.

Tiltak 2

Tidligere NIC-klynger uten finansiering fra NIC

Mobilisering og rådgivning for økt
innovasjon

10 mill.

Tiltak 3

Klynger som er og har vært i NIC-programmet

Forsterket innsats for å initiere nye,
samarbeidsbaserte innovasjonsprosjekter

20 mill.

Tiltak 4

Nettverk og klynger

Digitalt kompetanseløft – Klyngene som
omstillingsmotor

10 mill.

Hvorfor disse tiltakene
• Innmeldt behov
• Innovasjonsaktiviteter hos bedriftene
• Kompetansebygging
• Klyngenes rolle
• Raskt tilgjengelig
• Store ekstramidler tilgjengelig for bedriftene
• Skal gå til utvikling og omstilling
• For korona-rammede
• Omdisponere allerede finansiert aktivitet
• Målgruppe – gjort et valg

Felles prinsipper for alle tiltakene
• Midlene tildeles med grunnlag i søknader fra
klyngene.

• Søknadene fremmes gjennom Innovasjon
Norges esøknadsløsning. Merk at det er to
ulike maler for tiltakene.
• Søknadene behandles og besluttes etter de
kravene og kriteriene som gjelder for
tiltakspakken og for Innovasjon Norges
finansiering generelt.
• Innovasjon Norge kan omfordele midler
mellom de fire tiltakene, dersom dette
vurderes å gi en større samlet effekt.

• For alle tiltakene skal det legges vekt på at
aktivitetene som støttes skal innfri Innovasjon
Norges krav til bærekraft og god
forretningsskikk
• Aktivitetene som søkes finansiert skal være
avsluttet innen 2020, med frist for
sluttutbetaling 01.05.2021.
• Innovasjon Norges regionale klyngerådgivere
kan gi nærmere råd og veiledning om
tiltakspakken og søknadsprosessen.

Tiltakspakke for klynger
Orienteringsmøte 16.04.2020

NORWEGIAN INNOVATION CLUSTERS

Oversikt over de fire tiltakene
Formål

Hvem kan søke ?

Ramme

1

Mobilisering og rådgivning for økt
innovasjon i klyngebedriftene (1)

Alle klynger som i 2020 har
avtalebasert finansiering fra
klyngeprogrammet

10 mill. kr

2

Mobilisering og rådgivning for økt
innovasjon i klyngebedriftene (2)

•

10 mill. kr

•

3

Forsterket innsats for å initiere nye,
samarbeidsbaserte innovasjonsprosjekter

Aktive NCE-klynger som tidligere
har hatt finansiering
Aktive Arena-klynger som gikk ut
av programmet i 2018 eller 2019

Alle klynger som er søkerberettiget
for tiltak 1 og tiltak 2

20 mill. kr

Også bedriftsgrupperinger kan søke

4

NORWEGIAN INNOVATION CLUSTERS

Forlenget og fokusert innsats innenfor
Digitalt kompetanseløft – Klynger som
omstillingsmotor

•
•

De fem leverandørmiljøene med
avtaler
SMB som får tilbud om digitale
kompetanseløft

10 mill. kr

Tiltak 1: Mobilisering og rådgivning for økt innovasjon i klyngebedriftene
Aktiviteter som kan støttes
a) Tilrettelegging og aktivisering av
innovasjonsgrupper
• Støtte til drift av klyngen (50%)
b) Opplæring i innovasjonsmetodikk
• Støtte til opplæring (50-70 %)

b) Innovasjonsrådgivning til SMB
• Støtte til innovasjonsrådgivning (50-100%)
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Søknadsprosess
22.04.2020: Alle må melde inn om de de ønsker
å søke (på et enkelt web-skjema)
24.04.2020: Klyngeprogrammet gir utfyllende
informasjon til de som vil søke
04.05.2020: Frist for søknader (gjennom
søkerportalen)
20.05.2020: Søknadene skal være besluttet

Tiltak 2: Mobilisering og rådgivning for økt innovasjon i klyngebedriftene
Aktiviteter som kan støttes
a) Tilrettelegging og aktivisering av
innovasjonsgrupper
• Støtte til drift av klyngen (50%)
b) Opplæring i innovasjonsmetodikk
• Støtte til opplæring (50-70 %)

b) Innovasjonsrådgivning til SMB
• Støtte til innovasjonsrådgivning (50-100%)

NORWEGIAN INNOVATION CLUSTERS

Søknadsprosess
22.04.2020: Alle må melde inn om de de ønsker
å søke (på et enkelt web-skjema)
24.04.2020: Klyngeprogrammet gir utfyllende
informasjon til de som vil søke
04.05.2020: Frist for søknader (gjennom
søkerportalen)
20.05.2020: Søknadene skal være besluttet

Tiltak 3: Forsterket innsats for å initiere nye, samarbeidsbaserte
innovasjonsprosjekter
Aktiviteter som kan støttes

a) Forstudier for nye FoU-prosjekter:
Utviklingsprosesser som kan mobilisere bedrifter
og andre partnere til i samarbeid å utvikle et
grunnlag for store nye innovasjonsprosjekter.
• Støtte til FoU – Forstudier (50-70 %)

Søknadsprosess
22.04.2020: Alle må melde inn om de de ønsker
å søke (på et enkelt web-skjema)
24.04.2020: Klyngeprogrammet gir utfyllende
informasjon til de som vil søke

18.05.2020: Frist for søknader (gjennom
søkerportalen)
03.06.2020: Søknadene skal være besluttet
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Tiltak 4: Forlenget og fokusert innsats innenfor Digitalt kompetanseløft –
Klynger som omstillingsmotor
Aktiviteter som kan støttes

a) Leverandørene:
• Mobilisering og behovsavklaring
• Tilrettelegging av kompetansemoduler
(Etter nærmere avtale med leverandørene)
b) SMB: Kompetanseløft med støtte fra
leverandørene
• Støtte til opplæring (50-70%)
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Søknadsprosess

a)

Leverandørene: Etter nærmere avtale

b)

SMB:
• Løpende behandling av søknader
• Søknadene må være innkommet senest
01.110.2020

