
Søknadsveileder – Kreativ teknologi ut i verden 

 

Hei, 

Kreativ teknologi ut i verden er del av oppdraget på kulturell og 
kreativ næring som Innovasjon Norge gjennomfører på oppdrag fra 
Kultur- og likestillingsdepartementet.  

Programmet skal bidra til å styrke bedriftenes internasjonale 

konkurransekraft og bidra til økte eksportinntekter.  

Bedriftene som kvalifiserer og tas opp i programmet, blir en del av et 

kompetanseprogram, som skreddersys i samarbeid med de deltakende 

bedriftene. Bedriftene vil i tillegg motta tilskuddsmidler for å 

gjennomføre sitt omsøkte eksportprosjekt.    

Vi anbefaler å sette av god tid til å fylle ut søknadsskjemaet i 
Prosjekthjelpen. Det er en del spørsmål vi ønsker å få svar på, og under 
følger noen punkter som vi anbefaler at dere legger ekstra vekt på. 
Enkelte av punktene kan kanskje virke mindre relevante, det vi legger 
vekt på helhetsinntrykket. 

 

Sett opp prosjekt 

• Viktig! Prosjektnavn fylles ut slik: Kreativ teknologi ut i verden + 
bedriftsnavn 

Hvem er dere 

• Bedriften i dag: Dette punktet er viktig i vurderingen av 
søknaden. 

• Nøkkelopplysninger: Fyll ut  
• Ansvarlig næringsliv: Fyll ut 

 

Hvor skal dere 

• Ideen: Beskriv deres teknologiske løsning/digitale tjeneste, med 
utgangspunkt i punktene i prosjekthjelpen;  
- Hvilket problem løser ideen? 
- Hvem løser ideen problemet for? 

https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/utlysninger/kreativ-teknologi-ut-i-verden


- Hva er deres løsning på problemet? 
 
Beskriv i tillegg det unike ved løsningen/tjenesten. 
 

• Langsiktige mål for ideen: Beskriv hva dere vil oppnå med den 
teknologiske løsningen/digitale tjenesten. 
- Fremtidig sysselsetting: Her ønsker vi et estimat på hvor mange 
mennesker dere har som mål å sysselsette i Norge på sikt. Merk 
at sysselsettingseffekt (kvinner/menn) skal knyttes til 
søkerbedriften. 
- Hva har dere gjort med ideen frem til nå? Viktig, fyll ut. 
- Hvilke andre steg er viktige for å realisere de langsiktige 
målene, utover prosjektet du søker støtte til? Mindre viktig 
punkt, men fyll gjerne ut hvis dette er relevant for din bedrift.  
 

• Fremtidig lønnsomhet: Fyll ut og legg vekt på hovedmarkedet og 
konkurransebildet i markedet dere har beskrevet. Vedlegg ikke 
nødvendig. 
 

• Miljø- og samfunnseffekt: Beskriv de effektene som dere krysser 
av for. For nærmere beskrivelse av prosjektets miljø- og 
samfunnseffekter, se: Hva er prosjektets miljø- eller 
samfunnseffekt? (innovasjonnorge.no)  
 

• Teamet: Fyll ut. 
 

Hva skal dere gjøre nå – om prosjektet 

• Om dette prosjektet: Beskriv det omsøkte eksportprosjektet. Her 
skal hovedmålet med prosjektet beskrives. Si noe om hvorfor 
prosjektet er viktig og hva som skal til for å lykkes. Vi ønsker 
også informasjon om hvilke ressurser dere trenger for å 
gjennomføre prosjektet og eventuelle utfordringer med å 
gjennomføre prosjektet. 
 

• Fremdrift og aktiviteter: Fyll ut planlagt prosjektperiode. Merk at 
start-dato må være frem i tid og ha en varighet på 2 år. 
 
For å beregne kostnad per aktivitet, vær obs på følgende;  

https://www.innovasjonnorge.no/no/verktoy/barekraft-og-etikk/barekraft-gir-konkurransekraft/hva-er-prosjektets-miljo--eller-samfunnseffekt/
https://www.innovasjonnorge.no/no/verktoy/barekraft-og-etikk/barekraft-gir-konkurransekraft/hva-er-prosjektets-miljo--eller-samfunnseffekt/


maksimalt søknadsbeløp er inntil kr 800 000. Søknadsbeløpet 
kan utgjøre 75% av prosjektets kostnad, og bedriften må derfor 
ha en egenfinansiering på minimum 25%.  

VIKTIG: Summen av kostnadene for aktivitetene skal utgjøre 
totalkostnaden for prosjektet, ikke kun søknadsbeløpet. Summen 
av kostnader fra aktivitetene blir overført til fanen 
«Finansieringsplan». Se utregningseksempel under 
«Finansieringsplan». 

Egenfinansiering skal være egne midler, i tillegg kan det inngå 
finansiering fra eiere evt. offentlig finansiering.  

 

Tilskuddet skal hovedsakelig gå til innkjøp av nødvendig 
kompetanse, ikke til egne timer eller ordinær drift. 

Her er en oversikt over anbefalte aktiviteter, med tilhørende 
kostnadstyper: 

- Økonomisk og juridisk rådgivning (kostnadstype “kjøp av 
tjenester som utgiftsføres”) 

- Strategisk rådgivning, f. eks merkevare, kommunikasjon og 
design (kostnadstype “kjøp av tjenester som utgiftsføres”) 

- Eksterne analyser, rapporter og tjenester (kostnadstype “kjøp 
av tjenester som utgiftsføres”) 

- Varemerkebeskyttelse/IPR (kostnadstype “kjøp av tjenester 
som utgiftsføres”) 

- Hjemmesider, visuell profil og annet markedsmateriell 
(kostnadstype “andre direkte kostnader inkl. reisekostnader" 
og/eller “kjøp av tjenester som utgiftsføres”) 

- Reise som følge av eksportaktivitetene (kostnadstype “andre 
direkte kostnader inkl. reisekostnader“) 

 
Finansieringsplan: Beløpet må tilpasses prosjektets totale 
kostnadsramme, samt mulighetene for egenfinansiering.  
Eksempler:  



- Dersom søknadsbeløpet er kr 800 000, må egenfinansieringen 
være minimum kr 270 000 (avrundet) og totalt 
prosjektbudsjett kr 1 070 000.    

- Dersom søknadsbeløpet er kr 600 000, må egenfinansieringen 
være minimum kr 200 000 og totalt prosjektbudsjett kr 
800 000. 

 
• Prosjektdeltakere: Fyll ut. Legg inn deltakerne som bidrar med 

finansering av prosjektet. 
• Prosjektets økonomi: Fyll ut.  

 

Mer informasjon om finansiering av ordningen 

https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/utlysninger/kreativ-teknologi-ut-i-verden

