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Hvordan kan Innovasjon Norge hjelpe din bedrift?

Profilering

Kompetanse

Rådgivning

Nettverk

Finansiering

Hvilken rolle har IN i finansieringen av norsk næringsliv?

Innovasjon Norge er som en investor som tilbyr finansiering til bedrifter med
nyskapende forretningsidéer og med potensiale for vekst.
Ved høy risiko er hensikten å sikre risikoavlastning og korrigerer for svikt i kapitalmarkedet.
Formålet er avkastning i form av bærekraftig vekst og verdiskaping i Norge.

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

Hva har vi å «rutte» med?

Rammer og bevilgninger for 2021

Etablerertilskudd

Oppstartlån

100 mill.

175 mill.

Miljøteknologiordningen
577,8 mill.

Bioøkonomiordningen
50 mill.

Innovasjonskontrakter
325,5 mill.

Lån til vekst og
internasjonalisering
(Risikolån)

Innovasjonspartnerskap
50 mill.

Grønn plattform

Landsdekkende
garantier

Lavrisikolån

102,5 mill.

2 600 mill.

160 mill.

2 500 mill.

Risikolån og Lavrisikolån er de desidert største pottene vi har ta av…

Hva skiller våre låneprodukter fra hverandre?
Lavrisikolån

Et kommersielt lån til bedrifter med et større og langsiktig
kapitalbehov, som kan være et supplement til lån i private
finansieringsinstitusjoner.

Lån til vekst og internasjonalisering

Delfinansiering av investeringsprosjekter som handler om
etableringer, nyskaping, internasjonalisering,
kapitalstyrking, vekst og omstilling.

Vekstgarantilån

Lån gitt av en kommersiell bank, hvor IN garanterer 75% av
lånet overfor banken

Hva skiller låneproduktene fra hverandre?
Lavrisikolån

Et kommersielt lån til bedrifter med et større og langsiktig
kapitalbehov, som kan være et supplement til lån i private
finansieringsinstitusjoner.

Finansieringsformål
Drives kommersielt – uten statsstøtte,
men vi konkurrerer ikke på pris
Passer for investeringstunge næringer

Lån til vekst og internasjonalisering

Delfinansiering av investeringsprosjekter som handler om
etableringer, nyskaping, internasjonalisering,
kapitalstyrking, vekst og omstilling.

Vekstgarantilån

Lån gitt av en kommersiell bank, hvor IN garanterer 75% av
lånet overfor banken

med store svingninger i lønnsomhet
Forbehold om samfinansiering med en
kommersiell bank – gir økte kreditter for
kunden og risikoavlastning for banken
Refinansierer ikke løpende lån
Høye krav til god sikkerhetsstillelse

Hva skiller låneproduktene fra hverandre?
Lavrisikolån

Et kommersielt lån til bedrifter med et større og langsiktig
kapitalbehov, som kan være et supplement til lån i private
finansieringsinstitusjoner.

Finansieringsformål
Materielle og immaterielle investeringer,
inkl. oppkjøp
Kapitalstyrking ved vekst og

Lån til vekst og internasjonalisering

Delfinansiering av investeringsprosjekter knyttet til
etableringer, nyskaping, internasjonalisering,
kapitalstyrking, vekst og omstilling.

Vekstgarantilån

Lån gitt av en kommersiell bank, hvor IN garanterer 75% av
lånet overfor banken

internasjonalisering
Ikke ment for å finansiere løpende drift
eller påløpte kostnader
Lånet skal heller ikke gå til å betjene
eller nedkvittere eksisterende lån

Hva skiller låneproduktene fra hverandre?
Lavrisikolån

Generelle betingelser

Et kommersielt lån til bedrifter med et større og langsiktig
kapitalbehov, som kan være et supplement til lån i private
finansieringsinstitusjoner.

Beløp

kr 2,000,000 til 25,000,000

Rente

3.95%

Lån til vekst og internasjonalisering

Løpetid

1-15 år, typisk 4-6 år

Avdragsfrihet

1-2 år

Utbetaling

Ofte transjebasert

Delfinansiering av investeringsprosjekter knyttet til
etableringer, nyskaping, internasjonalisering,
kapitalstyrking, vekst og omstilling.

Vekstgarantilån

Lån gitt av en kommersiell bank, hvor IN garanterer 75% av
lånet overfor banken

Egenfinansiering Minimum 50%
Sikkerhetskrav

Moderate

Hva skiller låneproduktene fra hverandre?
Lavrisikolån

Et kommersielt lån til bedrifter med et større og langsiktig
kapitalbehov, som kan være et supplement til lån i private
finansieringsinstitusjoner.

Lån til vekst og internasjonalisering

Delfinansiering av investeringsprosjekter som handler om
etableringer, nyskaping, internasjonalisering,
kapitalstyrking, vekst og omstilling.

Vekstgarantilån

Lån gitt av en kommersiell bank, hvor IN garanterer 75% av
lånet overfor banken

Samarbeid mellom IN og et utvalg banker
IN garanterer for 75% av lånet
Veldig fleksibelt bruksområde
Kredittarbeidet gjøres av banken
Begrenset oppad til kr 4,000,000 i lån per
bedrift

I hvilken fase er en typisk risikolån-kunde i?
Etableringstilskudd

Risikolån for vekst og
internasjonalisering

Kommersielle banklån

$

Salg

Kontantstrøm

Lønnsomhet

Tid

Hva ser vi etter i et godt prosjekt?
1

Verdiskaping i Norge

2

Markedspotensialet

3

Gjennomføringsevne

4

Utløsende effekt

5

Prosjektets lønnsomhet / gjeldsbetjeningsevne

6

Bærekraftig

7

Innovasjonsgrad

8

Sikkerhet

• Ett av de viktigste
punktene - INs rolle er
å skape
samfunnsøkonomisk
bærekraftig vekst
• Måles gjennom økt
sysselsetning i Norge
• Utvikling av verdifull
IPR vil også vektlegges

Hva ser vi etter i et godt prosjekt?
1

Verdiskaping i Norge

2

Markedspotensialet

3

Gjennomføringsevne

4

Utløsende effekt

5

Prosjektets lønnsomhet / gjeldsbetjeningsevne

6

Bærekraftig

7

Innovasjonsgrad

8

Sikkerhet

Kunde og Marked
• Hvem vil betale? – hvem er
slu kunden?
• Hva er markedet, hvor stort
er det? – er det internasjonalt
potensiale?
Konkurrenter
• Hvem er de (nasjonalt og
internasjonalt), og hva gjør de
- hvor langt er de i
utviklingen?

Hva ser vi etter i et godt prosjekt?
1

Verdiskaping i Norge

2

Markedspotensialet

3

Gjennomføringsevne

4

Utløsende effekt

5

Prosjektets lønnsomhet / gjeldsbetjeningsevne

6

Bærekraftig

7

Innovasjonsgrad

8

Sikkerhet

• Kommersiell
kompetanse
• Teknologisk
kompetanse
• Finansiell kompetanse
og løfteevne
• Samarbeidspartnere,
rådgivere, nettverk

Hva ser vi etter i et godt prosjekt?
1

Verdiskaping i Norge

2

Markedspotensialet

• Et lån fra IN skal være
utløsende/utgjøre en
forskjell:

3

Gjennomføringsevne

-

4

Utløsende effekt

5

Prosjektets lønnsomhet / gjeldsbetjeningsevne

Prosjektet ville ikke
bli gjennomført uten
støtte fra IN og

6

Bærekraftig

-

7

Innovasjonsgrad

8

Sikkerhet

Lån skal også utløse
annen kapital –
egenkapital eller
samfinansiering med
bank

Hva ser vi etter i et godt prosjekt?
1

Verdiskaping i Norge

2

Markedspotensialet

3

Gjennomføringsevne

4

Utløsende effekt

5

Prosjektets lønnsomhet / gjeldsbetjeningsevne

6

Bærekraftig

7

Innovasjonsgrad

8

Sikkerhet

• Prosjektet må ha en
underliggende
lønnsomhet som
forsvarer
gjennomføring
• Selskapet må
sannsynliggjøre evne
til å betjene lånet

Hva ser vi etter i et godt prosjekt?
1

Verdiskaping i Norge

2

Markedspotensialet

3

Gjennomføringsevne

4

Utløsende effekt

5

Prosjektets lønnsomhet / gjeldsbetjeningsevne

6

Bærekraftig

7

Innovasjonsgrad

8

Sikkerhet

• Vurderes i alle saker
og i stadig større
omfang
• Vi mener: Det gir økt
konkurransekraft og
er en driver for
innovasjon og
utvikling
• Alle søkere blir også
utfordret på
samfunnsansvar og
god forretningsskikk

Hva ser vi etter i et godt prosjekt?
1

Verdiskaping i Norge

2

Markedspotensialet

•

Teknologisk kompleksitet

3

Gjennomføringsevne

•

4

Utløsende effekt

Nyhetsverdi – For
kunden

5

Prosjektets lønnsomhet / gjeldsbetjeningsevne

•

6

Bærekraftig

7

Innovasjonsgrad

Unikhet – Relativt til
eksisterende tilbud i
markedet

8

Sikkerhet

Hva ser vi etter i et godt prosjekt?
1

Verdiskaping i Norge

2

Markedspotensialet

3

Gjennomføringsevne

4

Utløsende effekt

5

Prosjektets lønnsomhet / gjeldsbetjeningsevne

6

Bærekraftig

7

Innovasjonsgrad

8

Sikkerhet

• Det tas sikkerheter i
kundefordringer og
driftstilbehør for alle lån
• For lån over kr 2,500,000 må
vi ha betryggende
sikkerheter for 50% av
lånebeløpet som overstiger
visse terskler avhengig av
vurdert driftsrisiko
• Betryggende sikkerheter
stilles som regel som kausjon
fra en eller flere av eierne

Tips til søknaden:

- Hold det kort og konsist, men hjelp oss å forstå det totale bildet
Prosjektbeskrivelsen:

Hva skal gjøres i DETTE prosjektet.
Kort bakgrunn, målsetning, inkludere løsningsforslag
og suksesskriterier, status, aktiviteter og kostnader

Risiko og lønnsomhet:

Hva er de største risikofaktorene i prosjektet?
Hva er avgjørende for lønnsomheten?

Økonomi

Husk å legge ved budsjett med forutsetninger
Beskriv hvordan egenfinansieringen skal løses

Kort om bedriften:

Kort om etablering og virksomhet, eierforhold og antall ansatte

Verdiskapning

Hvor mange nye ansettelser vil prosjektet føre til, i prosjektperioden
og etter? Blir det utviklet verdifull IPR som blir liggende i Norge?

Eksterne forhold:

Hvor stort er markedet, hvem er konkurrentene? Viktige
leverandører? Regulatoriske forhold?

Interne forhold:

Husk å beskrive teamet og styret, hvem er dere og hvilke bakgrunn
har dere som gjør dere i stand til å vokse selskapet. Beskriv også
eiere og deres vilje og evne til å bidra med kapital. Bærekraft.
Hvilke kompetanse mangler dere? IPR, samarbeidspartnere, etc

Vi ønsker følge kunden på reisen

Enklere deling av nøkler

Brannteppe mot bilbrann

Joggesko for hester

Digital dokumenthåndtering

Kunden har fått

Kunden har fått

Kunden har fått

Kunden har fått

Tilskudd til markedsavklaring
Tilskudd til kommersialisering
Tilskudd til innovasjonskontrakter
Innovasjonslån

Tilskudd til markedsavklaring

Tilskudd til kommersialisering

Tilskudd til kommersialisering

Tilskudd til kommersialisering

Innovasjonskontrakt

Innovasjonslån (2015)

Innovasjonslån

Innovasjonslån

Innovasjonslån (2018)

Rådgivning om beskyttelse av
innovasjon
Rådgivning i internasjonale
markeder
Eksportteknisk rådgivning

EU-Rådgivning

Mentor

Global Growth

Rådgivning om opphavsrett og
beskyttelse

Rådgivning om opphavsrett og
beskyttelse

EU-Rådgivning

Deltakelse på Tech Incubator

Innovasjonslån (2020)

Eksportteknisk rådgivning

Takk for oppmerksomheten
Søknadsskjema finner dere på INs nettsider

Foto: brandnorway.no

Hvordan kan Nordea bistå selskaper med
internasjonale aktiviteter?
Innovasjon Norge Webinar
Alma Larsen, Startup & Growth
Bjørn Arne Kloster-Jensen, Trade Finance
01.06.2021

Why
we exist?
Agenda

1. Business momentum
• Vekstgarantiordningen
2. Social responsibility
• Trade Finance
3. Challenge traditional credit policy
Lage bokser!!!!

Nordea Startup & Growth
~#
FTE’s

Håvard Lindtvedt
Head of Startup & Growth NO

Maiken S. Luhr
Relationship Manager

~50
customers
21

Joakim Bredahl
Senior Relationship Manager

4

~2500
customers

7

~120
customers

Alma Marielle Larsen
Relationship Manager

5

~250
customers
26

Vekstgarantiordningen
Hva

Mulighetsrom

• Vekstgaranti skal være en supplerende sikkerhet når
bedriftene vurderes å ha betjeningsevne, men ikke kan
stille tilstrekkelig med sikkerheter som er nødvendig ved
bankfinansiering

• Inntil 4 mNOK per selskap
• Innovasjon Norge garanterer for 75% av lånet/kreditten
• Løpetid på nedbetalingslån er maks 10 år, minimum 1 år

• Vekstgarantiordningen er et samarbeid mellom bankene, • For kassekreditt er løpetiden maks 3 år, minimum 1 år
Innovasjon Norge og Det europeiske investeringsfondet
under EUs program for forskning- og innovasjon, Horizon • Avdragsfrihet på inntil 2 år
2020
Pris
Hvorfor
• En garantiordning som muliggjør banklån til innovative
og/eller raskt voksende små og mellomstore bedrifter

• Etableringsgebyr til Innovasjon Norge på 1% av det
maksimale garantibeløpet + 0,75% garantiprovisjon pa
• Etableringsgebyr og renter til banken

Confidential

Kvalifikasjoner (Gjelder for alle banker)
• Har bedriften betjeningsevne?
• Mangler bedriften tilstrekkelige sikkerheter for det aktuelle kredittbehovet?
• Er bedriften i en situasjon der den kan knyttes til ett eller flere innovasjons- og vekstkriterier?
• Har bedriften, inklusive konsernrelasjoner, 250 ansatte eller færre?
• Ligger kapitalbehovet til selskapet innenfor finansieringsformålet med ordningen, som omfatter fysiske og immaterielle
investeringer samt drifts-/arbeidskapital?
• Bedriften har sin virksomhet utenfor sektorer og aktiviteter som er ekskluderende for Vekstgarantiordningen

Confidential

Kredittrutiner i Nordea Startup & Growth
Vi må forstå:

Nødvendig dokumentasjon:

• Vekstambisjoner
– Kunder
– Omsetning

• Selskapspresentasjon

•

Kontrakter

• Foreløpig/revidert regnskap 2020

•

Kundefrafall

• Kontantstrøm fra 2020 til 2024

•

Leverandører

• Oversikt over dagens gjeld inkl aksjonærlån

•

Teamet

• Oversikt over hvor mye EK eierne har tilført selskapet

•

Eierne

• Aksjeeierbok

•

Kapitalbehovet fremover
Kredittsaken
legges fram og
besluttes iht.
bankens ordinære
rutiner

• Foreløpige tall inneværende år

Banken sender
tilbud til kunden,
med forbehold om
Vekstgaranti fra
Innovasjon Norge.

Kunden
aksepterer ved å
signere/returnere
til banken

Banken melder
inn engasjementet
til Innovasjon
Norge

Confidential

Innovasjon Norge
kontrollerer at
vilkårene for
ordningen er
oppfylt

Etableringsgebyr
og
garantiprovisjon
for det første året
innbetales
forskuddsvis av
banken på vegne
av bedriften

Eksempel

Mai 2021

Mai 2018

2020 bankfinansiering fra Nordea med Vekstgaranti

Confidential

Trade Finance – your partner in
international trade
Bjørn Arne Kloster-Jensen, Trade Finance Advisor

Nordea Trade Finance
Sentralisert i Oslo med 35 ansatte i avdelingen
fordelt på 3 grupper:
•

Rådgiver / salgs gruppe

•

Transaksjons gruppe: Garanti

•

Oslo
Antall ansatte

Helsinki

35

Antall ansatte

Transaksjons gruppe: Dokument
(Remburs og Inkasso)

Styrker ved Nordea Trade Finance

74

Stockholm & Gøteborg

•

Største Trade Finance Bank i Norden

Totalt Antall ansatte

39

Ansatte Stockholm

17

•

Betydelig korresponderende bank nettverk som
muliggjør utstedelse i nesten alle verdens land.

Ansatte Gøteborg

22

Copenhagen

•

Nordisk Expert gruppe med mange års erfaring
innenfor kompliserte Trade Finance og “compliance”
problemstillinger

Antall ansatte

Polen - NOC
52

Antall ansatte

Trade & Working Capital Management
- en Nordisk organisasjon

Confidential

16

“

“

Nå er et godt tidspunkt
for å utvide
virksomheten.

“

Hvordan håndterer vi
risikoen i det
internasjonale
markedet?

“

Vi ønsker å motta
betalinger raskere enn
tidligere.
Confidential

Hvordan kan vi bedre
våre
betalingsbetingelser?

Handel

Sikkerhet/Garantier

Risiko

Datter selskaper

Letter of Credit (LC) eller
Documentary Credit (DC)

Bank Guarantee eller Standby
Letter of Credit

Hvilke retningslinjer har man for
risiko?

Hvor og hva slags døtre har
du?

* Betalingsprodukt – brukes for
eksport / import transaksjoner

Sikkerhet for anbud, betalingsforpliktelser, kontraktsforpliktelser

Lokal produksjon eller
lokale kjøp?

* Sikrer oppgjør for rett vare til
rett tid ved presentasjon av
rettmessige dokumenter.

* Utbetaling først i forbindelse med
et rettmessig krav
(kontraktsbrudd)

Hvordan redusere risiko ved
internasjonal handel?
• Motpartsrisiko
• Land Risiko
• Politisk Risiko

* Mulighet for finansering I
rembursen.

* Påkrav eller Selvskyldner garanti

Hva med sanksjoner?
* Direkte garanti (3-parts) eller
Indirekte garanti (4-parts)
Collection
* Betalings produkt - betaling
foreligger ved presentasjon av
dokumenter, ingen omstendelig
dokument granskning.

* Garanti tekst: Standard / non
standard (standard ofte ihht. norsk
lov)

Lokal tilstedeværelse via
Nordeas banknettverk.

Takk – har dere spørsmål, kontakt oss på mail

Trade Finance
bjorn.arne.kloster-jensen@nordea.no

Startup & Growth
alma.marielle.larsen@nordea.com

Hvordan fremme norsk eksport og investeringer
gjennom statlige garantier fra GIEK
Ute Borghardt, SVP Clean Technologies, GIEK
1. Juni 2021

Det norske eksportkredittsystemet

Garantistillelser fra den norske staten overfor
SNART SAMMEN SOM
Eksportkreditt, banker, livselskaper,
utenlandske kjøpere m.m.

Lån fra den norske staten garantert av
banker og/eller GIEK. Fast eller flytende rente.
Alle lån ihht. den internasjonale avtalen
om eksportkreditter (OECD).

Gjelder fra 01.07.2021

Eksportkreditt og GIEK slås
sammen til en virksomhet


Formålet med sammenslåingen er todelt:
–

Et mer effektivt eksportfinansieringssystem

–

Å gjøre tilbudet enklere for næringslivet



Tilbudet og ordningene for næringslivet vil videreføres som i
dag



Det etableres en ny etat med eget styre, lokalisert i Oslo



Den nye etaten skal være operativ
senest 1. juli 2021



Den nye etaten får navnet Eksportfinansiering Norge
SNART SAMMEN SOM
(Eksfin)/Export Finance Norway

Gjelder fra 01.07.2021

- “Långivergaranti”

Garanterer for lån fra Eksportkreditt eller bank til utenlandsk kjøper

- Kontragaranti (bond)
- Internasjonaliseringsgaranti
- Produksjonslånsgaranti
- Leverandørkredittgaranti
SNART SAMMEN SOM

Gjelder fra 01.07.2021

Långivergaranti «Buyer
Credit guarantee»

•

Langsiktig finansiering til
utenlandske kjøpere av norske
kapitalvarer og tjenester

•

Løpetid over 2 år

GIEK-garanti bidrar til teknologieksport


Långivergaranti på NOK 350 millioner kroner,
långiver er SEB.

Borregaard bygger nå et nytt fabrikkanlegg i Florida for
produksjon av høykvalitets lignin basert på fornybare
råmaterialer, sammen med sin amerikanske partner Rayonier
Advanced Materials. GIEKs garanti har bidratt til finansiering av
prosjektet som for Borregaard, med hovedsete i Sarpsborg,
betyr eksport av teknologi og en styrket posisjon i et raskt
voksende marked for lignin.

01.06.2021

41

Maskineksport til Kina
Eksportlevera Teknisk utstyr til
nse:
papirproduksjon
Eksportør:
Alfsen og Gunderson (52
ansatte, Oslo)
Vårt oppdrag: Bidra til at norske eksportører
tildeles kontrakter i Asia
Hjelpe eksportør med å tilby
finansiering
til sin kinesiske kunde.
Lån til eksportør fra
Eksportkreditt Norge,
garantert av GIEK.
42

Kontragaranti
Avlastning av risiko under
garantier eksportøren skal
stille i favør av sin kunde
• Eksportørens bank stiller disse
på vegne av eksportøren som
finansiell sikkerhet i favør av
kjøperen.
• GIEK dekker 50 % av risikoen
til banken.
• Like vilkår for GIEK som for
banken.
•

CASE:

Kaianlegg i Sverige
Eksportør:

Sea-Service AS

Produkt:

Kaianlegg

Garantiløsning: GIEK (EksFin 1. juli 2021)
avlastet 70% av risikoen til
DNB for å stille en garanti for
eventuelle reklamasjoner i 5 år
etter ferdigstillelse av
kaianlegget.
Garantibeløp:

SEK 5 millioner
SNART SAMMEN SOM

Gjelder fra 01.07.2021

CASE:

Finansiering av
innkjøp av battericeller
Eksport:

Batteripakker til skip

Behov:

Corvus Energy AS må stille
Standby L/C som sikkerhet for
leveranser av battericeller fra
underleverandør i Korea.

Eksportør:

Corvus Energy AS

GIEKs bidrag: Stille kontragarantier og dermed
avlaste DNB som stiller
ovennevnte garantier.
SNART SAMMEN SOM

Kilde: Corvus
Gjelder fra 01.07.2021

Internasjonaliseringsgaranti
Avlastning under lån til
investeringer i anleggsmidler i
Norge.
• Minimum 50 prosent av den
resulterende omsetningen
skal være fra eksport.
• Like vilkår for GIEK som for
banken.
•

«Verdens mest miljøvennlige»
møbelfabrikk bygget i Norge
Eksportleveranse:

Bymøbler til utendørs bruk

Eksportør:

Vestre møbelfabrikk på Magnor.

GIEKs bidrag:

Internasjonaliseringsgaranti for lån
fra Danske Bank.

Resultat:

Ny produksjonslinje med mer
miljøvennlig og energieffektiv
produksjon.
Nye arbeidsplasser i Innlandet.
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Produksjonslånsgaranti
Avlastning under lån som
finansierer produksjonen
under en eksportkontrakt.
• Oppgjørsrisiko fra din kunde
må være sikret, for eks.
gjennom remburs.
• Like vilkår for GIEK som for
banken.
•

CASE:

Produksjonslån for finansiering
av norsk miljøteknologi
Eksport
transaksjon

To Cambi Thermal Hydrolysis
prosessystemer
(CambiTHPTM)

Eksporter:

Datterselskap til Cambi ASA

Kjøper:

PC Construction Company /
Crowder Construction
Company

GIEK’s totale
garanti-beløp:

USD 6,8 millioner ifm. lån gitt
av DNB
SNART SAMMEN SOM

Gjelder fra 01.07.2021

CASE:

Kapitalbehov knyttet til
investering ifm. eksportkontrakt
Eksportør:

Curida Holding AS

GIEKs
bidrag:

Internasjonaliseringsgaranti på
MNOK 15 til DnB for investeringer
i fabrikk-anlegg. Del av en større
finansieringspakke.
Produksjonslånsgaranti på
MNOK 5 til DnB for finansiering
av arbeidskapitalbehov knyttet til
eksportkontrakt.

Resultat:

Nye kontrakter og nødvendig
finansiering muliggjør en
SNART SAMMEN SOM
femdobling av produksjonen
for
Curida og 30-50 flere ansatte.

Gjelder fra 01.07.2021

Leverandørkredittgaranti


Avlastning av risiko under en
leverandørkreditt eksportøren innvilger
sin kunde



Eksportøren må ta egen risiko i saken
sammen med GIEK

SNART SAMMEN SOM

Gjelder fra 01.07.2021

CASE:

Norsk miljøteknologi til Sør-Korea
– et av foregangslandene innen avfallssortering og recycling

Eksportleveranse: 19 maskiner til sortering av
forskjellige typer avfall
Vårt oppdrag:

Sikre kredittrisiko ifm. en
eksportkontrakt til RM Co.,
Ltd, Sør-Korea

Eksportør:

Tomra Sorting AS, Asker

GIEKs bidrag:

Leverandørkredittgaranti til
Tomra Sorting AS

Resultat:

Sikre eksportøren oppgjør
fra utenlandsk kunde.
SNART SAMMEN
SOM
Økt omsetning
og vekst
i det
viktige koreanske markedet
for Tomra.

Gjelder fra 01.07.2021

Gjelder fra 01.07.2021

Takk for oppmerksomheten!

Ute Borghardt
ute.fossa@giek.no
tel. 99 648 528

Les mer på www.giek.no

Horizon Europe
THE NEXT EU RESEARCH & INNOVATION
PROGRAMME (2021 – 2027)
Tone Varslot Stave
Avdelingsleder, Innovasjon Norge

EIC Accelerator
• Inntil 2,5 MEUR i tilskudd, inntil 15 MEUR i egenkapital
• SMB’er med banebrytende innovasjonsprosjekter
• Bidra til å løse globale samfunnsutfordringer
• Prioritet til deep-tech med lang innovasjonssyklus
• Verdiskapning i Europa
• Overbevisende plan for internasjonal skalering og vekst
• Et solid team
• Høy risiko og betydelig behov for finansiering
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01.06.2021

Hvilke aktiviteter og kostnader kan man få støtte til?
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01.06.2021

Søknadsprosessen for EIC Accelerator

Steg 1

Steg 2

Steg 3

Kort søknad

Fullstendig søknad

Intervju

Løpende søknadsfrist

Søknadsfrist 2021:
9. juni og 6. oktober
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01.06.2021

Nettverk på
tvers av
landegrensene
Internasjonale
markedsmuligheter

Hvorfor søke
EIC Accelerator?

Kobling mot
internasjonale
investorer og
tilgang på
egenkapital i
skaleringsfasen

Kvalitets-stempel

Fordeler
for bedriften
Synlighet

70%
finansieringsgrad
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01.06.2021

Raskere
skalering

www.innovasjonnorge.no
Meld dere på nyhetsbrev
Ta kontakt

