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Innovasjon Norges Vekstgaranti er gjort mulig gjennom et samarbeid med 

Det europeiske investeringsfondet under instrumentet InnovFin SME Guarantee i  

EUs rammeprogram for forskning og innovasjon – Horisont 2020                  

 

Innmelding av lån til Innovasjon Norge under Vekstgarantiordningen 
(Utkast per 16.12.19) 

Nedenstående er informasjon Innovasjon Norge vil be tilsendt i tilknytning til inkludering av 

engasjementer under Vekstgarantiordningen. Dette vil gjøres gjennom en digital portal. Det vil foretas 

endringer knyttet til kriteriene for innovasjon og vekst før signering av samarbeidsavtaler. Endringer vil 

være av mindre art og nedenstående gir et bilde av hvordan også nye kriterier vil utformes.   

 

1. Opplysninger om långiver  

Navn: Långivende bank 

Adresse: Adresse. 

Postnr.: XXXX.  Sted: Sted. 

 

2. Opplysninger om låntaker 

Organisasjonsnummer: Organisasjonsnummer. 

Navn: Bedriftens navn. 

Adresse: Bedriftens adresse. 

Postnummer: XXXX. Sted: Sted. 

 

3. Opplysninger om låntakers kontaktperson 

Fornavn: Fornavn på kontaktperson. Etternavn: Fornavn på kontaktperson. 

Telefon: Kontaktpersonens telefon.  E-post: Kontaktpersonens e-post.  

 

4. Finansiering 

Lånenummer: Lånenummer. 

Type kreditt: Velg alternativ. 

Finansieringsformål: Velg alternativ. 

Lånestørrelse: Lånets hovedstol i NOK. 

Risikoklasse: Risikoklasse iht. Långivers eget risikoklassesystem. 

Avdragstid: Kredittens løpetid i antall måneder. 

Avdragsfrihet: Avdragsfrihet i antall måneder. 

Rente: Kredittens rentesats. 

Dato for utbetaling: dd/mm/åååå 

Dato for første avdrag (ikke driftskreditt): dd/mm/åååå 



 

Betalingsterminer: Velg alternativ. 

Tap ved mislighold (Loss Given Default – LGD): Estimert tap i prosent av total eksponering uttrykt i 

desimaltall. (e.g. for 60 prosent, skriv 0,6). 

 

 

 

5.  Andre engasjementer med kunden utover anmeldt finansiering 

Oppgi andre engasjementer med kunden utover anmeldt finansiering ved å fylle inn 

lånenummer/garantinummer og beløp/trekkramme angitt i NOK. 

Oppgi lånenummer/garantinummer og beløp angitt i NOK.                                                                    Eks. 

Lånenummer: 123456789, Beløp: NOK 1 500 000 

 

 

 

6. Lånebetingelser og finansiell fordel  

Vekstgaranti krever at den finansielle fordelen ved garantien overføres låntaker gjennom redusert 

utlånsrente (minimum 0,5 prosent). Oppgi utlånsrente for det aktuelle lån uten Vekstgaranti 

(eventuelt rente for lån uten sikkerheter (blankolån) dersom lånet ikke ville blitt gitt uten 

Vekstgaranti). Oppgi lånets utlånsrente med Vekstgaranti. 

Rente uten Vekstgaranti: Rente i prosent. 

Rente med Vekstgaranti: Rente i prosent. 

 

 

7. Låneformål 

 

Vekstgaranti forutsetter at den aktuelle bedriften tilfredsstiller minst ett av kriteriene for innovasjon eller 

vekst. Vennligst angi finansieringens formål ved å markere minst ett av de nedenstående kriteriene og oppgi 

en kort begrunnelse for hvorfor det aktuelle kriteriet ansees oppfylt: 

 

Skriv en kort begrunnelse for hvorfor anvendte kriterier ansees oppfylt.  

 

 

 

A. ☐ Låntaker planlegger å investere i produksjon, utvikling eller implementering av nye eller 

vesentlig forbedrede:  

(i) produkter, prosesser eller tjenester, eller  

(ii) produksjons- eller leveransemetoder, eller  

(iii) organisatorisk- eller prosessinnovasjon (inkludert innovative forretningsmodeller),  



 

 

hvor det foreligger risiko for teknologisk, industriell eller forretningsmessig svikt; 

eller 

B. ☐ Låntaker har vært i markedet mindre enn 12 år siden første kommersielle salg. Låntaker har 

over en treårsperiode hatt gjennomsnittlig årlig intern vekst i ansatte eller omsetning større 

enn 20 prosent (med 10 eller flere ansatte ved begynnelsen av observasjonsperioden); 

eller 

C. ☐ Låntaker har vært i markedet mindre enn 7 år etter første kommersielle salg. Forsknings- 

og/eller innovasjonskostnader representerer minst 5 prosent av driftskostnadene i minst ett 

av de tre siste årene. (Dersom bedriften er en start-up uten finansiell historikk, vil 

inneværende skatteperiode være gjeldende); 

eller 

D. ☐ Låntaker har et betydelig innovasjonspotensial eller er forsknings- eller innovasjonsdrevet 

i kraft av å tilfredsstille ett av følgende kriterier: 

1) ☐Bedriftens årlige forsknings- og innovasjonskostnader er lik eller større enn 

20 prosent av lånebeløpet. Dette vist ved låntakers siste regnskap. Det 

forutsettes at bedriften planlegger en økning i forsknings- og 

innovasjonskostnader tilsvarende minimum lånebeløpet (iht. forretningsplan); 

eller 

2) ☐Bedriften planlegger å bruke minst 80 prosent av lånebeløpet til forsknings- 

og innovasjonsrelaterte aktiviteter (iht. forretningsplan), og det resterende 

beløp på kostnader som muliggjør disse aktivitetene; 

eller 

3) ☐Bedriften har mottatt tilskudd, lån eller garantier fra forsknings- og 

innovasjonsprogrammer i løpet av siste 36 måneder:  

- i EU (f.eks. Horisont 2020, SMB-instrumentet eller Eurostars); eller fra 

- nasjonale eller regionale støttesystemer for forskning og innovasjon (f.eks. 

Innovasjon Norge eller Forskningsrådet).  

Det forutsettes at lån med Vekstgaranti ikke skal dekke samme kostnad; 

eller 

4) ☐Bedriften har registrert minst en teknologirettighet (som et patent eller 

opphavsrett til programvare) innenfor siste 24 måneder og lånetransaksjonen 

skal direkte eller indirekte besørge utnyttelse av denne rettigheten; 

eller 



 

5) ☐Bedriften er en tidligfase-SMB hvor det er foretatt en investering fra et 

venturekapitalfond i løpet av siste 24 måneder, eller at en slik 

venturekapitalinvestor er aksjonær i bedriften;  

eller 

6) ☐Bedriften har behov for risikokapital større enn 50 prosent av 

gjennomsnittlig årlig omsetning i de fem foregående år. Dette skal være basert 

på en forretningsplan som tar sikte på å introdusere et nytt produkt eller å gå 

inn i et nytt geografisk marked;  

eller 

7) ☐Bedriftens forsknings- og innovasjonskostnader utgjør minst 10 prosent av 

driftskostnader i minst ett av tre siste år (eller i oppstartsselskaper uten 

finansiell historikk i inneværende skatteperiode). Dette skal være bekreftet av 

en ekstern revisor; 

 

Eller 

 

8) ☐ Bedriften har blitt innvilget SkatteFUNN i løpet av siste 36 måneder; 

Eller 

 

9) ☐ Bedriften har mottatt ‘Seal of Excellence’ fra EU eller Innovasjon Norge i 

løpet av de siste 36 måneder.  

 

8.  Kommentarer til det ovenstående 

Skriv inn eventuelle kommentarer til det ovenstående. 

 

 

 

xx.xx.2020 


