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…bærekraft handler om livskvalitet

og likeverdige muligheter

…bærekraft handler om planetens
tåleevne.

…bærekraft handler om økonomisk

trygghet for alle:  forbli levedyktig

som et velferdssamfunn

Bærekraft gir konkurransekraft (innovasjonnorge.no)

https://www.innovasjonnorge.no/no/verktoy/barekraft-og-etikk/barekraft-gir-konkurransekraft/


•

Å støtte innovasjon i næringslivet

Å dele finansiell risiko

Å skape verdi i Norge og øke eksporten

Innovasjon Norges rolle



•

Foto: Paul Edmundson, Visit Norway

Kompetanse

Internasjonale marked – eksport
o Eksportsenter
o Internasjonaliseringsrådgiver
o EU-rådgiver
o Internasjonale markedskontor
o Eksportprogram – Global Growth

Forretningsutvikling - innovasjon
o Patent – IPR rådgiver
o Mentorordning
o Kurs og Kompetansesenter!

Vi er en sparringpartner som tilbyr

https://kompetansesenter.innovasjonnorge.no/


•

Verktøy for beskyttelse av innovasjon (innovasjonnorge.no) IPR-hjelp (iprhjelp.no)

https://www.innovasjonnorge.no/no/verktoy/opphavsrett-og-beskyttelse/
https://www.iprhjelp.no/no/iprhjelp/


•

Eksport og internasjonal satsning

https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/internasjonal-satsing/
Kurs i internasjonal markedsutvikling (innovasjonnorge.no)

https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/internasjonal-satsing/
https://kompetansesenter.innovasjonnorge.no/courses/internasjonal-markedsutvikling


•

Foto: Todd Quackenbush

GLOBALE AKSELERATORPROGRAM

TINC
Tech Incubator
Silicon Valley

> Testing av teknologi 
i et globalt marked.

EMNY
Entrepreneurial

Marketing New York

> Internasjonal skalering  

TEA
Tech City Executive
Accelerator London

> Internasjonal vekst 
innen AI og IoT

FFS
Fundraising for 
Startups Norge

> Forbered den første 
kapitalinnhenting. 

Globale akseleratorer (innovasjonnorge.no)

https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/internasjonal-satsing/kurs-og-kompetanse/globale-akseleratorer/


•

Relevante kurs

Bedrifters vei til sirkulær økonomi, digitalt 
kurs (innovasjonnorge.no)

Forretningsmodellering med trippel bunnlinje 
(innovasjonnorge.no)

Pitch-kurs: Slik overtaler du folk til å investere i 
din ide (innovasjonnorge.no)

https://kompetansesenter.innovasjonnorge.no/courses/fra-lineaer-til-sirkulaer
https://kompetansesenter.innovasjonnorge.no/courses/forretningsmodellering-med-trippel-bunnlinje
https://kompetansesenter.innovasjonnorge.no/courses/pitch


•

TRL / BRL

Innovasjon Norge bruker Business Readiness Level (BRL) og Technology Readiness Level (TRL) for vurdering av 
modenheten i prosjekter og søknader.

Veikart for teknologiutvikling - anerkjent 
styringeverktøy for større suksess og mindre 
risiko (innovasjonnorge.no)

Business Readiness Level (BRL) (innovasjonnorge.no)

Technology Readiness Level (TRL) (innovasjonnorge.no)

Kurs innen TRL/BRL:

https://kompetansesenter.innovasjonnorge.no/courses/veikart-for-teknologiutvikling-anerkjent-styringsverktoy-for-storre-suksess-og-mindre-risiko
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/innovasjon-og-utvikling/finansiering-for-innovasjon-og-utvikling/finansiering-av-innovasjonsprosjekt/business-readiness-level-brl/
https://www.innovasjonnorge.no/trl/


Tilskudd til StudentEntreprenørskap (STUD-ENT)

Kriterier
Praktisk - veien videre



•

Finansiering av Startups – en Lean tilnærming 



•

STUD-ENT skal

• Realisere flere gode gründere

• Bidra til flere vekstkraftige bedrifter i Norge

• Styrke entreprenørskapskulturen i universitets- og høyskolesektoren

• Gi studenter på høyere utdanning mulighet til å teste ut egne 

entreprenørskapsevner

Målgruppe:
• Studenter som avslutter en mastergrad ved norske universitet og 

høyskoler

Tilskudd:
• Inntil 1 million kroner uten krav om egenandel

Utlysningen er tilgjengelig på våre nettsider med søknadsfrist 28.02.23

Om Studententreprenørskap (STUD-ENT)

Ordningen inngår som ett av 
Innovasjon Norges 
oppstartsvirkemidler, med 
mål om å realisere flere gode 
gründere i Norge. 

https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/oppstart-av-bedrift/oppstartfinansiering/tilskudd-til-studententreprenorskap-student/


•

Tidligere Stud-ENT prosjekt som har fått finansiering av Innovasjon Norge



•

Tidligere Stud-ENT prosjekt som har fått finansiering av Innovasjon Norge
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Tidligere Stud-ENT prosjekt som har fått finansiering av Innovasjon Norge
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Tidligere Stud-ENT prosjekt som har fått finansiering av Innovasjon Norge



•

Tidligere Stud-ENT prosjekt som har fått finansiering av Innovasjon Norge



•

✓Målgruppe for STUD-ENT er ambisiøse entreprenører med innovative forretningsideer som har stort potensial for 
verdiskaping i Norge

✓ STUD-ENT retter seg mot studenter som skal etablere egen bedrift basert på kunnskap tilegnet gjennom studier. 
Studentene må nærme seg slutten av utdanning på mastergradsnivå eller nylig ha avsluttet utdanningen. 
Etableringen har som mål å bygge virksomhet gjennom å utvikle nye løsninger som markedet etterspør.

✓ Finansieringen kan brukes til å utvikle en økonomisk bærekraftig forretningsmodell og lansere produkt/tjeneste i 
markedet. Vi gir STUD-ENT tilskudd til innovative prosjekter med betydelig vekstpotensial i det internasjonale 
markedet.

✓ Den primære målgruppen er bedrifter som er inntil tre år gamle. Det kan unntaksvis gis støtte til eldre bedrifter når 
dette er i tråd med formålet med ordningen.

✓ Det er en målsetting at 40% av virkemidlet skal gå til prosjekt med kvinnelig eier eller leder.

Målgruppe



•

Prosjektleder må enten være under utdanning eller ha fullført utdanning 
inntil 12 måneder før søknadsfristen. Med utdanning menes enten et 
masterprogram, et seksårig profesjonsstudium eller en ph.d.-utdanning.

Kjerneteamet skal bestå av studenter og/eller nyutdannede (inntil 12 
mnd.) og disse må eie minimum 80% av selskapet.

Prosjektleder under utdanning på følgende nivå må:

• for masternivå: levere masteroppgaven før prosjektstart

• for profesjonsnivå: ha fullført minst fire år før prosjektstart

• for ph.d.-nivå: levere bekreftelse fra gradsgivende institusjon på at 
STUD-ENT-prosjektet kan gjennomføres parallelt med studiet

Krav til søker



•

Krav til samarbeidsavtale med studiested og kommersiell aktør

Samarbeidsavtale med studiested og akademisk mentor

I avtalen må det komme frem at studiestedet støtter prosjektet og hva studiestedet skal bidra med i prosjektperioden 
for å styrke forutsetningen for at prosjektet lykkes. 

Avtalen må inneholde navn og kontaktinformasjon til en ansatt ved studiestedet som skal fungere som akademisk 
mentor. Akademisk mentor må være tilknyttet et relevant fagmiljø for prosjektet, hvor koblingen bidrar til å redusere 
teknologisk risiko eller annen kritisk risiko i prosjektet. 

Avtalen skal også forklare på hvilke andre måter studiestedet bidrar til å støtte prosjektet. Støtten kan for eksempel 
være i form av tilgjengeliggjøring av lab, testutstyr, kontorlokaler mv. 

Forslag til mal for avtale med studiested og akademisk mentor

Kommersiell mentor 

Prosjektet må knytte til seg minst én kommersiell mentor fra næringslivet, eksempelvis en bransjeekspert, seriegründer 
eller en investor.  Kommersiell mentor må komplementere kjerneteamet med relevant bransje- og markedserfaring, 
eventuelt kunnskap om prosjektkritiske oppgaver, og bidra til å styrke gjennomføringsevnen i prosjektet.

Forslag til mal for avtale med kommersiell mentor

https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/0-innovasjonnorge.no/vare-tjenester/oppstart-av-bedrift/finansiering-av-oppstart/studententreprenorskap/samarbeidsavtale-mellom-student-og-studiested-for-soknad-om-stud-ent---forslag-ny-versjon-2023-siri_.docx
https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/0-innovasjonnorge.no/vare-tjenester/oppstart-av-bedrift/finansiering-av-oppstart/studententreprenorskap/2023-avtale-mellom-grunder-og--kommersiell-mentor-mal.docx


•

Markedet og markedspotensialet er tydelig beskrevet. Målgruppen er avklart, og dere 

vet hvordan deres løsning skal tilpasses for å dekke kundens behov

Behovet/Problemet som skal løses er tydelig beskrevet og markedsaksept må 

dokumenteres

Prosjektet som støttes må være innovativt og ha potensial for betydelig 

verdiskaping i Norge

Søker har beskrevet mulige konkurrenter og alternative produkter i markedet

Dette vektlegges i 
søknaden:

Søker kan vise til kompetanse eller erfaring som er relevant for prosjektet, og at 

kjerneteamet har gjennomføringsevne

Søker må beskrive målene for prosjektet og hvordan de skal oppnås

Prosjektet må ha mål om å utløse kompetent kapital og -eierskap, samt planer og 

aktiviteter som støtter dette

Prosjekter som støttes må kunne bidra til å utvikle entreprenørskapskulturen ved 
studiestedet

Prosjekter som har en tydelig positiv effekt på miljø og/eller samfunn vil bli 
prioritert

Søker må kunne kommunisere idéen og hva som er unikt med prosjektet, i en grov 

skisse til en skalerbar forretningsmodell

Klikk her for å lese mer om våre kriterier for å få tilskudd, og hva vi ser etter i en søknad.

https://www.innovasjonnorge.no/no/verktoy/verktoy-for-oppstart-av-bedrift/kan-du-fa-stotte-fra-innovasjon-norge/


•

"Noen" som tar risiko i prosjektet

Eks.
- Intensjonsavtaler, pilotkunder
- distributører
- investorer, samarbeidspartnere

▪Strategi for å oppnå første salg
▪Bygge team og nettverk

Markedsaksept
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✓Tilskuddet kan dekke både interne og eksterne 
kostnader.

✓Man kan ikke ta med kostnader som allerede er påløpt

✓Det skal være en klar målsetting om å gjøre foretaket 
investeringsklart i løpet av prosjektperioden.

STUD-ENT skal brukes til å finansiere aktiviteter som videreutvikler 
forretningsmodellen fra en grov skisse frem til en økonomisk bærekraftig modell

Eksempel på aktiviteter som kan finansieres:

• Aktiviteter knyttet til kommersialisering og første salg.
• Videreutvikling av produkt eller tjeneste, 

herunder designprosjekter og/eller samarbeid med pilotkunder
• Beskyttelse av immaterielle rettigheter
• Utviklingsaktiviteter som sikrer en best mulig introduksjon 

av løsningen i markedet
• Kompetanseheving, f.eks deltakelse på Innovasjon

Norges kompetanseprogrammer som TINC Silicon Valley
• Mindre fysiske investeringer som er nødvendige for 

å kommersialisere løsningen



•

✓ Inntil 100 % av godkjente kostnader kan dekkes med 
STUD-ENT-tilskudd, begrenset oppad til 1 MNOK

✓Hvis man tidligere har mottatt 
Kommersialiseringstilskudd vil tidligere mottatt tilskudd 
redusere STUD-ENT-tilskudd tilsvarende.

✓Hvis du tidligere har mottatt Oppstartslån kan du ikke 
søke STUD-ENT.

✓Ved tidligere mottatt markedsavklaringstilskudd 
og/eller mentortilskudd vil en ikke få avkortning i STUD-
ENT.

Kan STUD-ENT kombineres med andre oppstartsvirkemidler?

Søker kan på lik linje med andre selskaper søke tilskudd og lån
fra Innovasjon Norge, men mottakere av STUD-ENT kan ikke
søke på kommersialiseringstilskudd eller
markedsavklaringstilskudd.



•

• For å få utbetalt finansiering fra Innovasjon Norge må kostnader og 
aktiviteter dokumenteres gjennom prosjektregnskap, kontrollert av aut. 
Regnskapsfører eller revisor. 

• Inntil 50 % av tilskuddet kan utbetales forskuddsvis når nødvendig 
dokumentasjon er fremlagt og underskrevet, særvilkår er dokumentert 
oppfylt og prosjektet er igangsatt.

• Når det kan dokumenteres at minst 50 % av de totale prosjektkostnader er 
påløpt og det er levert midtveisevaluering, kan ytterligere 30 % av 
tilskuddet utbetales.

• Av samlet tilskudd skal minimum 20 % holdes tilbake inntil prosjektet er 
avsluttet og sluttrapport med bekreftet regnskap foreligger.

• Søker er pliktig til å informere Innovasjon Norge om avvik fra planlagte 
aktiviteter.

Utbetaling



•

Tidslinje



Tilskudd til StudentEntreprenørskap (STUD-ENT)

Praktisk – søke tilskudd



•

Opprette søknad
Tilskudd til StudentEntreprenørskap (STUD-ENT) (innovasjonnorge.no)

https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/oppstart-av-bedrift/oppstartfinansiering/tilskudd-til-studententreprenorskap-student/


•

Min Side



•

Praktisk - utfylling av Prosjekthjelpen:

✓ Start søknad allerede nå slik
at den er komplett til
28.02.2023

✓ Still spørsmål til rådgiver
underveis



•

Praktisk - utfylling av Prosjekthjelpen:

Språk kan velges Bokmål, nynorsk eller
engelsk



•

Praktisk - utfylling av Prosjekthjelpen:

Fyll inn "STUD-ENT" før prosjektets tittel



•

Vedlegg til søknaden

✓ Perioderegnskap hittil i år

✓ Samarbeidsavtale med studieinstitusjon og mentoravtale

✓Likviditetsbudsjett

✓Driftsbudsjett

✓Dokumentasjon på markedsaksept

Andre vedlegg er valgfrie men man bør laste opp

✓ skisse av løsning

✓ konkurrentoversikt

✓ forretningsmodell

Praktisk - utfylling av Prosjekthjelpen:



•

Last opp mentoravtale, samarbeidsavtaler mm. under 
Prosjektdeltakere

Mal til samarbeidsavtale og mentoravtale finner du på utlysningssiden,
Tilskudd til StudentEntreprenørskap (STUD-ENT) (innovasjonnorge.no)

Praktisk - utfylling av Prosjekthjelpen:

https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/oppstart-av-bedrift/oppstartfinansiering/tilskudd-til-studententreprenorskap-student/


Spørsmål?



Foto: brandnorway.no

Takk for oppmerksomheten
og masse lykke til!
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