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Utlysning av tiltakspakke for klynger 2020
Stortinget har bevilget 50 mill. kr. til ekstraordinære tiltak for klynger på grunn av korona-krisen.
Midlene skal forsterke klyngenes arbeid for å mobilisere til nye innovasjonsprosjekter i næringslivet.
Innovasjon Norge forvalter tiltakspakken og kanaliserer midlene kanaliseres gjennom fire tiltak. I det
følgende gis nærmere informasjon om de fire tiltakenes formål, målgruppe, finansieringsprinsipper
og søknads- og beslutningsprosess.
Vi vil be alle klyngene om å vurdere om de har et tilstrekkelig grunnlag for å søke om
tilleggsfinansiering; i form av vilje og evne hos klyngedeltakerne til et sterkere engasjement, og i
form av kapasitet i klyngesekretariatet til å øke aktiviteten. Se også muligheten under tiltak 1 for å
søke om omdisponering av støtte som allerede er gitt. Midlene fra tiltakspakken er forutsatt benyttet
i 2020, og det er viktig at tilleggsaktivitetene kan baseres på realistiske gjennomføringsplaner.

Felles prinsipper for alle tiltakene
•
•
•
•
•

•
•

Midlene tildeles med grunnlag i søknader fra klyngene.
Søknadene fremmes gjennom Innovasjon Norges esøknadsløsning.
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:
https://www.innovasjonnorge.no/no/verktoy/barekraft-og-etikk/
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.
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Tiltak 1: Mobilisering og rådgivning for økt innovasjon – for klynger med finansiell
støtte fra klyngeprogrammet
Formål: Øke klyngeorganisasjonenes muligheter til å mobilisere til nye innovasjonsprosjekter hos sine
bedrifter, og til å gi råd om og støtte til gjennomføring av innovasjonsprosesser.
Målgruppe: Klynger med et klart potensial for å løfte fram nye innovasjonsprosjekter hos bedriftene.
Søkerberettigede klynger for dette tiltaket er klynger som mottar finansiell støtte fra Norwegian Innovation
Clusters i 2020. Dette omfatter klynger støttet gjennom både Arena, Arena Pro, NCE og GCE.
Økonomisk ramme: 10 mill. kr.
Støtteberettigede aktiviteter:
a) Tilrettelegging og aktivisering av innovasjonsgrupper: Midlene skal forsterke og utvide klyngenes
arbeid med å stimulere ide- og prosjektutvikling gjennom «innovasjonsgrupper», «faggrupper»,
«temagrupper», e.l. Denne aktiviteten vil kun omfatte klynger som er berettiget til støtte til drift av
klyngen. (Ref. bestemmelsen om driftsstøtte i maks. 10 år. Se vedlegg 1)

b) Opplæring i innovasjonsmetodikk: Midlene kan brukes til å gjennomføre kurs, workshops eller andre
opplæringstiltak for å øke bedriftenes kompetanse i gjennomføring av effektive innovasjonsprosesser.
Midlene tildeles etter regelverket for opplæringsstøtte, se vedlegg 1.
c)

Rådgivning og støttefunksjoner for SMBs innovasjonsprosesser: Her tar vi i bruk en ny bestemmelse,
som gir mulighet for 100 % offentlig finansiering av klyngeorganisasjonens innovasjonsrådgivning og
øvrige støtte (se detaljer i vedlegg 1) til klyngens små og mellomstore bedrifter. Klyngene kan søke om
støtte til et eget prosjekt for dette formålet, eller søke om å få omdisponere deler av den basisstøtten
som allerede er gitt, til dette konkrete formålet. Det siste kan være aktuelt dersom klyngen har
tilstrekkelig finansiering for de aktivitetene som det er mulig å gjennomføre i 2020. (Støtten til
innovasjonsrådgivning stiller ikke krav om egenfinansiering, og en omdisponering kan dermed lette på
kravene om egenfinansiering.)

Det presiseres at de bedriftene som får støtte til sine innovasjonsprosesser gjennom dette tiltaket, må fremme
søknader om støtte til konkrete innovasjonsprosjekter til Innovasjon Norges og andre virkemiddelaktørers
støtteordninger. En særlig aktuell ordning kan være Innovasjon Norges tilbud om støtte til forprosjekter. Det
vises til Innovasjon Norges hjemmeside for oppdatert informasjon om finansieringsmuligheter.

Søknadsprosess:
1. Klyngene bes om å melde fra om en ønsker å søke om midler fra tiltak 1 innen 22.04.2020.
Meld deres interesse her.
2. Oversikt over antall søkere gir klyngeprogrammet grunnlag for å antyde tilskuddsrammer for
søkerne. Dette kommuniseres 24.04.2020.
3. Klyngene sender inn søknader gjennom Innovasjon Norges esøknadsløsning senest
04.05.2020.
4. Søknadene behandles og besluttes fortløpende, men alle søknader skal være besluttet
senest 20.05.2020.
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Nærmere om søknadene: En klynge sender inn én søknad om tilskudd fra tiltak 1. Søknaden legges
inn i malen for klyngestøtte. Søknaden må angi hvilke aktivitetsområder (a, b, c) som det søkes om.
De respektive aktivitetene må kort beskrives, med hensyn til formål, målgruppe, aktiviteter og
budsjett/finansiering. Se vedlegg 1 for nærmere informasjon.
En klynge som både søker om midler fra tiltak 1 og tiltak 3, kan sende inn én søknad for begge
tiltakene, eller sende en søknad for hvert av tiltakene. (NB: Ulike frister for tiltak 1 og 3).
Tildelingskriterier: I vurderingen av søknadene vil det bli lagt særlig vekt på:
•
•

Klyngens potensial for å løfte fram flere ideer til nye innovasjonsprosjekter i
klyngebedriftene.
Klyngeorganisasjonens evne, både kompetanse og kapasitet, til å realisere en forsterket
innsats for mobilisering.

Tiltak 2: Mobilisering og rådgivning for økt innovasjon – for klynger som tidligere har
hatt finansiell støtte fra klyngeprogrammet
Formål: Øke klyngeorganisasjonenes muligheter til å mobilisere klyngedeltakerne til å initiere
innovasjonsprosjekter, og til å gi råd om og støtte til gjennomføring av innovasjonsprosesser.
Målgruppe: Klynger med et klart potensial for å løfte fram nye innovasjonsprosjekter hos bedriftene.
Søkerberettigede klynger for dette tiltaket er klynger som tidligere (før 2020) har mottatt basisstøtte som
Norwegian Centres of Expertise (NCE) eller fra Arena, og som fortsatt har en dokumentert høy aktivitet.
Dette gjelder følgende klynger:
NCE-klynger
NCE Aquaculture
NCE Micro- and Nano Technology
NCE Norway Health Tech
NCE Oslo Cancer Cluster
NCE Raufoss
NCE Smart Energy Markets
NCE Systems Engineering Kongsberg

Arena-klynger
Norwegian Fashion Hub
Norwegian Rooms
Olje- og gassklynge Helgeland

Økonomisk ramme: 10 mill. kr.
Støtteberettigede aktiviteter: som for tiltak 1.

Søknadsprosess: som for tiltak 1.
Nærmere om søknadene: En klynge sender inn én søknad om tilskudd fra tiltak 2. Søknaden legges
inn i malen for klyngestøtte. Søknaden må angi hvilke aktivitetsområder (a, b, c) som det søkes om.
De respektive aktivitetene må kort beskrives, med hensyn til formål, målgruppe, aktiviteter og
budsjett/finansiering. Se vedlegg 1 for nærmere informasjon.
En klynge som både søker om midler fra tiltak 2 og tiltak 3, kan sende inn én søknad for begge
tiltakene, eller sende en søknad for hvert av tiltakene.
Tildelingskriterier: som for tiltak 1.
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Tiltak 3: Forsterket innsats for å initiere nye, samarbeidsbaserte innovasjonsprosjekter
Formål: Iverksette forstudier for avklaring og utvikling av nye, samarbeidsbaserte innovasjonsprosjekter med
potensial til realisering gjennom ordinære virkemiddelordninger i Innovasjon Norge, eller hos andre
virkemiddelaktører, herunder EU.
Målgruppe: Klynger med et klart potensial for å utvikle nye ideer til samarbeidsbaserte innovasjonsprosesser
og forretningsområder, innenfor eller på tvers av klynger og sektorer.
Søkerberettigede samarbeidsgrupperinger for dette tiltaket er
1.
2.

Klynger som mottar basisstøtte fra Norwegian Innovation Clusters i 2020, samt klynger som er
søkerberettiget for tiltak 2.
Grupperinger av bedrifter innenfor eller på tvers av klynger, der klyngen tar på seg en rolle som
administrator og støttemottaker.

Økonomisk ramme: 20 mill. kr.
Støtteberettigede aktiviteter:
a) Støtte til gjennomføring av forstudier: Dette organiseres gjennom en eller flere prosjekter som har
som formål å belyse potensialet for en videre FoU-satsing. Prosjektene må belyse potensialet
gjennom analyser av styrker og svakheter, muligheter og trusler, ressursbehov, m.m. Resultatene av
en forstudie vil kunne utnyttes både av klyngens bedrifter og av klyngeorganisasjonen. Prosjektplanen
må angi hvem som skal utnytte resultatene og på hvilke måter resultatene forventes å bli brukt. En
gjennomført forstudie skal summeres opp i en rapport som presenterer resultatene, hvordan disse
kan utnyttes videre og hvem som kan/bør utnytte resultatene. Midlene tildeles etter regelverket for
FoU/forstudier, se vedlegg 1.

Søknadsprosess:
1. Klyngene bes om å melde fra om en ønsker å søke om midler fra tiltak 3 innen 22.04.2020.
Meld deres interesse her.
2. Oversikt over antall søkere gir klyngeprogrammet grunnlag for å antyde tilskuddsrammer for
søkerne. Dette kommuniseres 24.04.2020.
3. Søkerne sender inn søknader gjennom Innovasjon Norges esøknadsløsning, senest
18.05.2020.
4. Søknadene behandles og besluttes fortløpende, men alle søknader skal være besluttet
senest 03.06.2020.
Nærmere om søknadene: Klyngen sender inn én søknad om tilskudd fra tiltak 3. Søknaden legges inn
i malen for forprosjekter. Søknaden kan omfatte flere forstudier. Hver av disse må kort beskrives,
med hensyn til formål, målgruppe, aktiviteter og budsjett/finansiering. Se vedlegg 1 for nærmere
informasjon.
En klynge som søker om midler fra både tiltak 1 eller 2 og tiltak 3, kan sende inn én søknad for begge
tiltakene, eller sende en søknad for hvert av tiltakene. Det er imidlertid forskjellige frister for
tiltakene.
Tildelingskriterier: Innovasjon Norges ordinære kriterier for forstudier legges til grunn. Det vil i
tillegg bli lagt vekt på prosjektenes potensial for å frambringe et godt grunnlag for store,
samarbeidsbaserte og gjerne tverrgående innovasjonsprosjekter.
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Tiltak 4: Forlenget og fokusert innsats innenfor Digitalt kompetanseløft – Klynger som
Omstillingsmotor

Formål: Forlenge innsatsen innenfor Digitalt kompetanseløft for utvikling og gjennomføring av
kompetanseløft i små og mellomstore bedrifter, med særskilt fokus på endringstiltak som følge av
den oppståtte krisesituasjonen.

Målgrupper: Tiltaket skal forsterke innsatsen i begge de to målgruppene for denne ordningen:
1. Små og mellomstore bedrifter, enkeltvis eller i grupper (herunder også bedrifter i klynger)
som ønsker å kjøpe skreddersydde kompetanseopplegg fra en av Omstillingsmotorleverandørklyngene (listet under punkt II) – og deretter søke Innovasjon Norge om tilskudd
til dette kompetanseløft-prosjektet sitt

2. De to leverandørmiljøene som har oppdragsavtale med Innovasjon Norge om å gi faglig
støtte til digitale kompetanseløft i bedriftene: (1) Et samarbeidskonsortium bestående av
Digital Norway – Toppindustrisenteret AS, NCE iKuben, Kongsberg-klyngen (NCE Systems
Engineering), Smart Innovation Norway (NCE Smart Energy Markets); (2) NCE Raufoss.
Eksisterende avtaler som utløper 30.06.2020 forlenges med 6 mnd., med utløp 31.12.2020.

Økonomisk ramme: 10 mill. kr., som tentativt fordeles med 6,5 mill. kr til de de små og mellomstore
bedriftene og 3,5 mill. til leverandørmiljøene.

Støtteberettigede aktiviteter:
I.

For små og mellomstore bedrifter:

A) Støtte til opplæring, basert på leveranser fra de nevnte avtalepartnerne. Bedriftene søker
Innovasjon Norge om tilskudd)

3. For leverandørmiljøene:
De ekstra midlene skal gå til to formål:
B) Forlenget innsats for å mobilisere bedrifter til å utnytte tilbudet, samt gjøre en behovsavklaring
med interesserte bedrifter og gi tilbud om et kompetanseløft-prosjekt, når det er god match mellom
bedriftens behov og det et av Omstillingsmotor-leverandør-klyngene kan bidra med (kalt
«Avklaringsmidler» i oppdragsavtalen med Innovasjon Norge)
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C) Støtte til bearbeiding av kursinnhold og tilrettelegging av kursmoduler for web- baserte løsninger.
Leverandørene oppfordres til et godt koordinert og gjerne felles arbeid for å videreutvikle moduler
og dialogplattformer.

Søknadsprosess:
1. Bedriftene fremmer søknader om tilskudd fra Innovasjon Norge forløpende, etter hvert som
bedriften har gjennomgått en avklaringsprosess med et av klyngeleverandør-miljøene og
blitt enige om et tilbud om et skreddersydd kompetanseopplegg. Siste frist for søknader er
01.11.2020. Søknadene behandles og besluttes fortløpende. Det forutsettes at
leverandørmiljøene som tidligere bistår bedriftene med deres søknader.

2. Leverandørmiljøene
A) honoreres for mobilisering av, og behovsavklaringsprosess med bedriftene (omtalt i punkt I)
iht. en oppdragsavtale med Innovasjon Norge, som forlenges til 31.12.2020;
B) søker tilskudd om støtte til bearbeiding av kursinnhold og tilrettelegging av kursmoduler for
web-baserte løsninger

Det gjøres nærmere avtaler med de to leverandørmiljøene om organiseringen, fordelingen og
gjennomføringen av den ekstra innsatsen.
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