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i regionen og Innovasjon Norge
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Vel hjem!

Hvem er vi?
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Ikke lenger DK styret – hva skjer da?

•

95% av alle finansieringssakene
besluttes lokalt

•

Størrelsen på kontorene har
holdt seg stabilt de siste seks
årene (40%)

Så hva er det dere gjør da???

Vi hjelper våre kunder å oppnå raskere
vekst med lavere risiko

Perspektiv: å bistå i omstillingen av norsk økonomi

Kilde: Harvard Economic Complexity Index.
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Omstilling skaper nye behov i næringslivet

Eksport

Internasjonalisere

Konkurranse

Norge må utvikle flere
Eksportnæringer og mindre
ensidig økonomi

Norsk næringsliv må internasjonaliseres
og Norge må tiltrekke seg flere
internasjonale investeringer

Norge må styre
konkurransekraften

Makroperspektivet setter retning
- Hva skal Norge levere til bordet?

Hvor har Norge
internasjonale
konkurransefortrinn?

mulighetsområder
m
Mulighetsområdene representerer markeder i vekst på tvers
av tradisjonelle næringsinndelinger. Fremtidens løsninger
skjer i et skjæringsfelt mellom ulike fag og sektorer.

www.innovasjonnorge.no

Hvordan kan Innovasjon Norge hjelpe din bedrift?

Profilering

Kompetanse

Rådgivning

Innfrir prosjektet ditt?
•
•
•
•
•
•

Nyhetsgrad
Verdiskaping i Norge
Markedspotensial
Gjennomføringsevne
Bærekraftig
Utløsende effekt

Nettverk

Finansiering

Bevilget Telemark 2016 (totalt 165 mill. )
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Hvor kommer pengene fra?
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2016 – Alle tilskudd
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2016 – Distriktsrettede tilskudd (10,89 mill.)
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2016 Pr. kommune (KUN regionale tilskudd)
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Regionale midler Telemark – hva utløser de?
80
70
Bevilgninger
2016= 22,2mill
2015 = 18,4 mill
2014= 20,4 mill

MILL NOK

60
50
40

Godkjente prosjektkostn.
2016= 61 mill
2015 = 55 mill
2014 = 66,9 mill

30
20
10
0
2014

www.innovasjonnorge.no

2015

2016

2016

Grønne løsninger
2015

2014

27 %

37 %

47 %

47 prosent av alle finansieringssakene i Innovasjon Norge i 2016 var knyttet til
grønne, teknologiske løsninger

Telemark 2016

www.innovasjonnorge.no

#heiaTelemark

TELEMARKRØYE

www.innovasjonnorge.no

Andre aktiviteter i 2016
• Flere Telemarksbedrifter LYKKES i konkurransen om å nå opp i den
harde konkurransen om midler fra EU-programmet Horizont2020 og
PILOT-E programmet
• Kompetanseprogrammet Telemark Online bistod 100 nye bedrifter i å
bli synlige på nett. Samlet har 200 bedrifter deltatt, og disse har
tredoblet besøk og nye kunder via nettsidene.
• Klyngesamarbeidet innen frukt og bær fortsetter veksten, og flere er
med i Innovasjon Norges kompetanseprogram FRAM Frukt og bær.
• Flere lokalmatprodusenter har styrket seg i det tyske markedet
gjennom eksportprosjekt og bistand fra Innovasjon Norge i Telemark og
Hamburg.

I Telemark har bedriftene vi jobber med
penger i fleng….

www.innovasjonnorge.no
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Vil prosjektet ditt kunne kvalifisere
for SkatteFUNN?

JA hvis:
- Dere har et prosjekt som gjør at dere vil legge dere et
hestehode foran bransjen dersom dere lykkes med
prosjektet

NEI hvis:
- Dere har sakket akterut og har et prosjekt hvor
ambisjonsnivået er å ta igjen og bli «like gode som» de
ledende i bransjen, men ikke nødvendigvis «bedre enn»

Vil prosjektet ditt kunne kvalifisere
for SkatteFUNN?

NEI

JA
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Låneprodukter

Låneprodukter tilpasset bedriftens livsløp, inntil nylig..
LAVRISIKOLÅN
BETINGET LÅN
RISIKOLÅN (LRL/DRL)

IDEAVKLARING

UTVIKLING

MARKEDSINTRODUKSJON

GARANTI

www.innovasjonnorge.no

VEKST

Låneprodukter tilpasset bedriftens livsløp, i dag!
EIF GARANTERTE LÅN

OPPSTARTSLÅN

VEKSTGARANTI

IDEAVKLARING

UTVIKLING

MARKEDSINTRODUKSJON

VEKST

RISIKOLÅN (LRL/DRL)

BETINGET LÅN

LAVRISIKOLÅN

www.innovasjonnorge.no

Tidlig fase
Kommersialisering
< 600.000 kr

Matching: 25 %
(150.000)

Prosjekt 750.000 kr

Markedsavklaring
< 100.000 kr
Matching: 40 %
(1 MNOK)

Oppstartslån
500.000 – 1,5 mill kr
www.innovasjonnorge.no

Prosjekt 2,5 mill kr

Garanti: 20 %
Rentefritt: 2 år
Avdragsfritt: 4 år

Nøkkelinfo oppstartslån
• Veiledende utlånsramme 100 mill kr
• Kan gis 1 gang pr selskap, ikke til selskap som har mottatt Kommersialiseringstilskudd
•
•
•
•
•
•

Lånebeløp 500.000 – 1.5 mill kr
Inntil 60 % av kapitalbehovet
Avdragsfritt i 4 år
Rentefritt i 2 år, deretter 4,7 % rente
Gjeldsbrev – ingen pant
Solidarisk kausjon for 20 % av lånets pålydende

• Utbetales i takt med den private kapitalen (min 500.000 kr / tranche)

Risikoeksponering

Kapitalbehov 2,5 mill

Kapital:
IN 1,5 mill
IN 60 %

Privat 1 mill
Garanti
20%

Privat 40 %

Risiko:
IN

Privat

Veien videre

Kommersialisering
< 600.000 kr
Markedsavklaring
< 100.000 kr
Oppstartslån
500.000 – 1,5 mill kr

EIF-garantert risikolån
Vekstgaranti
Risikolån
Lavrisikolån
Betinget lån
< 50 mill kr

www.innovasjonnorge.no

En ny generasjon finansielle instrumenter i EU –
sterkere muskler gjennom strategiske allianser

EIF-garanterte lån
•

Riskoavlastning for INs risikolåneordning
(DRL og LRL)

•

på utlån på en avtalt portefølje
•

Garanti

Innebærer at EIF dekker 50 % av evt. tap
Risiko

Risiko

Inntil 900 MNOK over to år, med opsjon
om økning i 2018

•

Effekt på utlånsvolum og
engasjementstørrelse.

•

Risiko uendret.

Lån til innovative
og/eller raskt
voksende SMBer

De vesentligste særtrekkene ved nye EIF-garanterte lån:
• Målgruppe: innovative og/eller raskt voksende bedrifter
(liste med detaljerte kriterier);
• Kan være både landsdekkende og distriktrettede midler;
• Lånene skal være > 4 mill kroner, < 50 mill (øvre ramme
økes);
• Maks løpetid 10 år;
• Lånene skal primært rettes mot etablerte bedrifter;
• Rente 0,25 % -poeng lavere enn landsdekkende risikolån,
dvs. for tiden 4,45 % p.a.
• Bedrift størrelse <499 ansatte

EIF som
garantist

Vekstgaranti

Garantist

75%
på engasjement

20%
på portefølje
Risiko

Risiko

Vekstgaranti - Hovedpunkter
• Vekstgarantiordningen er rettet mot små og mellomstore
bedrifter, som er innovative eller raskt voksende, som långiver
finner kredittverdig, men som ikke har tilstrekkelige sikkerheter
for finansiering
• Kan anvendes til investeringer (materielle og immaterielle),
driftsfinansiering og eierskifte
• Vekstgaranti kan anvendes på lån inntil 4 millioner kroner, men
er nedad begrenset til 250.000 kroner. Kan kombineres med
ytterligere lån fra bank eller samfinansiering med Innovasjon
Norge
• Garantien nedtrappes normalt lineært over lånets løpetid
• En supplerende sikkerhet - 75% garanti på det enkelte lån,
begrenset til 20% av porteføljen
• Implementeres via rammeavtaler med banker
www.innovasjonnorge.no

Kontragaranti

Garanti

Långivende
bank

Lån til innovative
og/eller raskt
voksende SMBer

Garanti

EIF som
kontragarantist

Noen eksempler – Oppstartslån
• Nystartet IKT selskap:
•
•
•
•

Prosjekt med totale kostnader på 2,3 mill kr
Valgte å søke oppstartslån i stedet for tilskudd pga kapitalbehovet
Innvilget oppstartslån på 1,4 mill kr
Morselskapet garanterer og bidrar med kapital til egenfinansieringen

• Offshore wind:
•
•
•
•

Prosjekt med totale kostnader på 1,5 mill kr
Valgte å søke oppstartslån i stedet for tilskudd pga kapitalbehovet
Innvilget oppstartslån på 900 000 kr
Gründerne selv stiller garantien (solidarisk kausjon)

www.innovasjonnorge.no

Noen eksempler – EIF garantert lån
• Mindre aktør
• Kapitalbehov på 6 mill kr
• Utvikler ny teknologi med særlig stort vekstpotensial
• Innvilget 4 mill kr

• Mellomstor aktør
• Kapitalbehov på 15 mill kr
• FoU prosjekt med internasjonalt salgspotensial
• Innvilget 7 mill kr

• Større aktør
• Kapitalbehov på 40 mill kr
• Kapasitetsutvidelse for å innfri internasjonal vekst
• Innvilget 20 mill kr

www.innovasjonnorge.no

IN dagen Telemark
Hvorfor klyngedag?
Rita Schage
Klyngerådgiver
Norwegian Innovasjon Clusters
Innovasjon Norge Sør

NÆRINGSLIVET UTFORDRES

Fa i o
Fall
oljeprisen

Det grønne skiftet

Disruptive teknologier

ARBEIDSPLASSER MÅ FORNYES

Ved 30 prosent reduksjon i petroleumseksporten
forsvinner 72.000 arbeidsplasser som utgjør 240
milliarder kroner.

FÅ ”LOKOMOTIVER” I NORSK NÆRINGSLIV
1%

•

99% av norsk næringsliv er små
og mellomstore bedrifter (SMB)

•

SMB står for halvparten av
verdiskapingen i Norge

•

80% av SMB opplever ikke vekst
MENON Business Economics

Produktivitet, digitalisering og innovasjonstakt tre bransjeoverskridende områder som er
fundamentale for omstilling og fornyelse av
næringsvirksomhet

SMART SPESIALISERING
»»Smart specialisation means identifying the unique characteristics and assets of each country and region, highlighting each region’s
competitive advantages, and rallying regional stakeholders and resources around an excellence-driven vision of their future.
It also means strengthening regional innovation systems, maximising knowledge flows and spreading the benefits of innovation throughout the entire
regional economy.
»»Smart specialisation is essential for truly effective research and innovation investments. In the European Commission’s proposal for cohesion
policy (3) in 2014-2020 it will be a precondition for using the European Regional Development Fund (ERDF) in 2014-2020
to support these investments.
»» The RIS3 ex-ante conditionality requires EU Member States and regions to identify the knowledge specialisations that best fit their innovation
potential, based on their assets and capabilities. They must do this through a process of ‘entrepreneurial discovery’, i.e. involving key innovation
stakeholders and business. Thus, rather than being a strategy imposed from above, smart specialization involves businesses, research centres
and universities working together to identify a Member State or region’s most promising areas of specialisation, but also the weaknesses that
hamper innovation there (9).

INNOVASJONSPLATTFORM

Felles
ressurser
essurser

F- Spesialister, inkubator,
fond gründerskap

Systemer
Systeme

Fysisk
infrastruktur

Modeller, metoder,
kvalitetssikringssystemer
Lokaler, teknisk utstyr,
databaser, IT-nettverk

KLYNGER ER VIKTIGE FOR VERDISKAPNING I DISTRIKTER OG REGIONER
Fordi de består av bedrifter som har spesielle forutsetninger for å lykkes som del av et miljø med spesialisert
kompetanse i bedriftene og i arbeidsstyrken.
Å være del av en klynge bidrar til sterkere konkurranseevne og mer innovasjon.
Bidrar til vekst også innenfor annen næringsvirksomhet (f.eks. service).
Gode skattebetalere fordi de ofte opplever større vekst og bedre inntjening
Ofte er aktive i globale markeder og har store nettverk.
En klyngeorganisering gir et godt utgangspunkt for kommunikasjon både internt og eksternt.

Alle snakker om behovet for
omstilling, men klarer bedriftene
omstilling best alene?
Erfaring fra klyngene viser at
samarbeid om kompetanse,
nettverk og teknologiprosjekter
gir avgjørende konkurransekraft

Erfaring fra klyngene viser at samarbeid om
kompetanse, nettverk og teknologiprosjekter gir
raskere omstilling og fornyelse – og dermed
styrker konkurransekraften

SMART SPESIALISERING OG KLYNGER
»» Clusters offer a huge potential for implementing smart specialisation strategies by providing and mobilising the necessary
resources for that purpose. Their knowledge, networks and dynamism are the right ingredients available at local level, allowing
regions to create more value, reaching higher levels of excellence and thriving in the global economy.

»» Clusters can be used at both the design and implementation phase of smart specialization strategies. In the design phase,
they can be used to identify the industrial strengths and assets in a region, contribute to set strategic priorities and
make the right political decisions.

»» In the implementation phase, clusters can be used as efficient platforms that can focus on and quickly contribute to smart
specialisation’s objectives. In particular, by fostering cross-sectoral cooperation, clusters can contribute to implementing
thematic-based strategies addressing new society challenges, and creating new competitive advantages in a region.
»» Smart specialisation strategies should look at optimal cluster-specific framework conditions such as access to research and
testing facilities, educational and skills development issues, cooperation with local incubators and efficient cluster management,
which, all together, will allow clusters fully exploit their potential in the context of smart specialisation.

SAMARBEID DEN NYE KONKURRANSEKRAFTEN

•

Hver bedrift viktig og har et
verdiskapingspotensial innenfor sin
kjernevirksomhet

•

MEN, verdiskapingspotensialet
gjennom samarbeid internt i klyngen
og mellom klyngene er betydelig
større

•

Klynger bidrar til å realisere dette
verdiskapingspotensialet

HVA FORSKJELLEN PÅ EN KLYNGE ET KLYNGEPROSJEKT OG EN NÆRINGSHAGE?

Næringshagen er etablert for bedrifter i en region eller et distrikt og for å
styrke fylkeskommunens næringsarbeid.
Klyngen er en naturlig etablert geografisk samling av relaterte bedrifter
Klyngeprosjektet er etablert av bedriftene selv og drives av bedriftene
basert på deres valgte strategier for utvikling, innovasjon og vekst.

Hva klyngedeltakerne kan samarbeide om
Synliggjøre klyngens ressurser og
resultater

Forsterke vertskaps-attraktiviteten

Finne nye partnere
Bygge tillit

Etablere felles fysisk infrastruktur

Utvikle felles visjoner og strategier

Stimulere nyskaping

Iverksette felles
innovasjonsprosjekter

Utvikle utdanningstilbud - EVU
Forsterke den internasjonale
orienteringen

Forsterke konkurranseevnen og verdiskapingen

Utvikling av innovasjonsplattformer
•

Klynger kan være en drivkraft i utvikling
av helhetlige tilbud for nyskaping og
innovasjon

•

Innovasjonsplattformer utvikles over tid
og i et nært samspill mellom aktører





FoU-ressurser
Relevante utdanningsinstitusjoner
Felles fysisk infrastruktur (test- og
demofasiliteter, simulatorer, laboratorier)
Fasilitering av innovasjons- og
nyskapingsprosesser

Skape et attraktivt miljø for utenlandske eiere

Samarbeid med utdanningsmiljøer
Hva er klyngens kompetansebehov på kort og lang sikt?
Samarbeid med utdanningsmiljøer om:
• Etter- og videreutdanningstilbud
• Nye eller oppgraderte utdanningstilbud
• Sterkere næringslivsorientering i studieløpene

«Indikasjonene» på en vellykket klynge

Klyngen tiltrekker seg nye partnere
Et høyt aktivitetsnivå

Dokumenterbare resultater
Synlighet

NØKKELFAKTORER FOR Å LYKKES

Bedriftene må eie prosjektet
Bedriftene må ville noe sammen
Prosjektledelse er nøkkel
Aktiv og dynamisk ledelse
Styringsgruppen er toneangivende
og legger premissene for
prosjektet – må være aktiv
Ha tålmodighet og langsiktighet

HVA OPPNÅDDE KLYNGENE I 2016?

Tall rapportert for 2016

Klyngebedriftene: 7,3 % Signifikant høyere vekst i omsetning
og verdiskaping

434

303

594

114

Innovasjonsprosjekter

Internasjonale
prosjekter

Kompetanse/utdanning

Klynge-tilklyngetiltak

Felles utviklingsprosjekter

2019 bedrifter

303

Hver bedrift: 11 nye samarbeidsrelasjoner

FoU/utviklingsaktører

36 klyngeprosjekter

143 mill. kr til utvikling av klynger
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27.04.2017

22,5 mill. kr til utvikling og
drift av programmet

Takk for oppmerksomheten!

Kurs- og
kompetansemeny
Gry K. Langbakk
Tommy Odinsen

Gründer
Tilbudet til gründere er lagt opp til å følge prosjektenes utvikling. Målet er å bidra til at flere
ambisiøse gründerprosjekter kommer raskt til markedet og lykkes i å skape verdier over tid.
Sentralt står kursing i Lean startup metoden, hvor gründerne tar med seg og jobber med sitt
prosjekt. Samtidig gir vi informasjon om Innovasjon Norges finansieringsordninger for gründere, og
veileder de i hvordan de søker.

Fra idé til marked

Målgruppe: gründerbedrifter i tidlig fase
Etter seminaret skal deltakerne:
1. forstå grunntrekk i Lean startup
2. kunne lage egen forretningsmodell
3. hvordan søke gründerfinansiering
Tid: 2 timer seminar
Kan kombineres med korte møter
Frekvens: 1 gang per mnd (Skien)
«På bestilling» fra næringsapparatet
Kan også arrangeres for tilleggsnæring

Markedsavklaring workshop

Målgruppe: prosjekter i markedsavklaring.
Primært for kunder markedsavklaringstilsk.
Kan også settes opp for gruppe av
oppstartsbedrifter.
I workshopene jobber man med
1. hvem er kunden?
2. hva er kundens problem?
3. hvordan teste med minimumsløsning
Tid: 2 dager á 4 timer (2-3 uker mellom)
Frekvens: hver 2. måned i region (Horten)
«På bestilling» fra oppstartsmiljø
Merk: bør være 6 eller flere bedrifter

Kommersialisering workshop

Målgruppe: prosjekter i kommersialisering.
Primært for kunder kommersialiseringstilsk,
og oppstartslån.
Mål med samlingene vil være å følge
kommersialiseringsprosjektene og gi
tematisk innhold; eksempel pitching,
innovasjonsregnskap, økonomistyring,
marked, investorforhold.
Ønsker gjerne dialog med oppstartsmiljøer,
inkubatorer, investeringsmiljøer og andre
om mulig felles satsing.
Tid: 3-5 dager á 4 timer.
Frekvens: 2-4 ganger årlig, muligens region

Internasjonal vekst
Med satsingen på internasjonal vekst ønsker vi å spre kunnskap om muligheter, metoder og
finansiering for internasjonal vekst. Samtidig viser vi frem Norges internasjonale virkemiddelapparat
og kopler bedriftene til dette. Med Eksportsenteret, kontor i mer enn 30 land, og 200 personer som
jobber med internasjonalisering og eksport, kan Innovasjon Norge bistå bedrifter i alle faser.
Tilbudet strekker seg fra informasjonsseminar til markedsrettede kompetanseprogram for grupper
av bedrifter.
GoGlobal seminar

Internasjonalisering workshop

Målgruppe: Bedrifter som vurderer
internasjonal vekst

Målgruppe: Bedrifter som planlegger
internasjonal vekst innen 6-12 mnd.

Etter seminaret skal deltakerne:
1. forstå grunntrekk i Lean markedsutv.
2. vite hvordan Innovasjon Norge, Team
Norway og Eksportteamet kan bistå

Etter workshopene skal man ha:
1. kartlagt faktorer som kan påvirke i nytt
marked
2. identifisert risiko knyttet til ekspansjon
3. forstå kritiske suksessfaktorer for å
lykkes internasjonalt

Tid: 1-2 timer seminar
Kan kombineres med korte møter. Kan
kombineres med andre tema som EU-ordn.
Frekvens: 1 gang per kvartal (Skien)
«På bestilling» i regionene

Tid: 2 dager á 4-6 timer (2-3 uker mellom)
Frekvens: hver 3-6. måned
«På bestilling» fra klynger og nettverk

Global Growth (tidl. FRAM marked)

Målgruppe: Grupper av bedrifter som søker
internasjonal vekst i et geografisk marked,
eller innen samme mulighetsområde.
Bedriftene deltar på samlinger og reise ut
fra marked og tematisk innhold.
Tid: 4-8 samlinger over 6-12 mnd
Frekvens: Settes opp i samråd med nettverk
av bedrifter og mulighetene i internasjonale
markeder

Innovasjon
Målet med tilbudet innen innovasjon er å styrke bedriftenes konkurransekraft gjennom å innovere i
egen forretningsmodell. I tillegg ønsker vi å skape arenaer for arbeid med nye, innovative prosjekter.
Tilpassede workshops kan settes opp sammen med regionalt næringsapparat eller nettverk og
grupper av bedrifter. I tillegg planlagges det å etablere et fast kurs hvor bedriftene kan begynne
planleggingen av egene prosjekter og vurdere hvordan disse påvirker egen forretningsmodell.

Forretningsmodell workshop

Målgruppe: Bedrifter som ønsker å få
oversikt eller endre egen forretningsmodell
Etter workshopen skal deltakerne kunne:
1. sette opp egen forretningsmodell
2. forstå styrker og begrensinger i denne
3. bli inspirert til å lete etter muligheter
for å styrke eller innovere i modellen
Tid: 3-5 timer

Innovasjon workshop

Målgruppe: Etablerte bedrifter som ønsker
å utforske nye prosjekter eller utfordre
egen forretningsmodell
Etter workshopene skal deltakerne
1. Kjenne markedsdrevet utvikling
2. Skapt oversikt over prosjektet
3. Begynt å teste idéen på kunder
4. Kartlagt hvordan prosjekt påvirker
egen forretningsmodell

Frekvens: «På bestilling»
Tid: 2-3 dager á 4 timer (2-3 uker mellom)
Frekvens: hver 3-6. måned
«På bestilling» fra næringsmiljø

Bærekraft
Alle verdens land har stilt seg bak FNs nye bærekraftsplattform Agenda 2030 - med sine 17
bærekraftsmål. Store bedrifter og bedriftsledere internasjonalt har engasjert seg i arbeidet gjennom
FNs Global Compact og tar i bruk bærekraftsmålene som et strategisk verktøy.
Innovasjon Norge ønsker å vise norske bedrifter hvordan Bærekraft og FNs Bærekraftsmål kan
benyttes i utviklingen av grønne og ansvarlige strategier og forretningsmodeller.

Frokostseminar

Workshop I og II

Målgruppe: Bedrifter som er nysgjerrige på
hvordan bærekraftmålene kan benyttes i
strategiarbeid.

Målgruppe: Bedrifter som ønsker å
utfordre bestående forretningsmodell i
forhold til bærekraft.

Etter seminaret skal deltakerne:
1. forstå hvorfor bærekraftige
forretningsmodeller er vinnerne
2. ha økt innsikt i enkle analyseverktøy
3. vite hvordan IN kan bistå

I workshopene jobber man med
1. forretningsmodellen for selskapet og
omgivelsene det opereres i
2. utfordringer ifht. bærekraftaspekter
(risiki & muligheter)
3. hvordan gi en god salgspitch
4. Hvordan skrive en god søknad til IN

Tid: 1 - 2 timer seminar
Kan kombineres med korte møter
Frekvens: 1 gang per mnd i Telemark
«På bestilling» fra næringsapparatet

Tid: 2 dager á 4 timer (2-3 uker mellom)
Frekvens: Hvert kvartal i Telemark
Merk: Bør være 6 eller flere bedrifter,
gjerne 2 personer per bedrift

Skisseutlysning forprosjekt Bærekraft

Målgruppe: Virksomheter som har gode
bærekraftprosjekter liggende i skuffen.
Mål med skisseutlysningen av forprosjekt
for bærekraftprosjekter, er at søkere med
gode prosjekter, tidlig skal komme i dialog
med IN, og at vi skal bistå i prosessen med å
foredle prosjektet. Skisser med potensiale
for forprosjekt og hovedprosjekt hos IN blir
invitert til å delta på Workshop I og II.
Tid: Se Workshop I og II
Frekvens: Vår og høst i Telemark

Finansiering
Våre finansieringstjenester kan bestå av lån, tilskudd og garantier, eller en kombinasjon av disse.
Innovasjon Norge er en langsiktig, fleksibel långiver og samarbeidspartner som ønsker å bidra til økt
verdiskaping i Norge. Vi ønsker særlig å bidra med finansiering til nyskapende vekstbedrifter og
bedrifter med internasjonale vekstambisjoner.

Seminar om IN sine ordninger

Målgruppe: Bedrifter som trenger
risikoavlastning og finansiering ifbm. vekst
Etter seminaret skal deltakerne:
1. forstå hvilke prosjekter IN kan bistå
med finansiering
2. kunne skrive en god søknad og kjenne
søkeprosessen
Tid: 1 - 2 timer seminar
Kan kombineres med korte møter
Frekvens: 1 gang per mnd (Skien)
«På bestilling» fra næringsapparatet

Seminar om EU / Horisont 2020

Målgruppe: Bedrifter med ambisiøse
FoUoI- prosjekter som løser store
samfunnsutfordringer.
Etter seminaret skal deltakerne:
1. Forstå mulighetene som ligger i å
oppnå et EU-tilskudd
2. forstå hvilke prosjekter EU kan bistå
med finansiering og kjenne
søkeprosessen
3. ha kjennskap til nivå på søknaden for å
få et EU-tilsagn
Tid: 1 - 2 timer seminar
Kan kombineres med korte møter

Seminar om SkatteFunn

Målgruppe: Bedrifter som jobber med
utviklingsprosjekter og som har et
rettmessig krav på refundering av skatt
gjennom SkatteFunnordningen til
Forskningsrådet.
Etter seminaret skal deltakerne:
1. forstå kravene for å motta SkatteFunn
2. kunne skrive en god søknad og kjenne
søkeprosessen
Tid: 1 - 2 timer seminar
Kan kombineres med korte møter
Frekvens: 4 gang per år i Telemark
«På bestilling» fra næringsapparatet

Frekvens: 4 gang per år i Telemark
«På bestilling» fra næringsapparatet

Workshop IN dagen 2017
Region/gruppe:

Gruppeinndeling workshop
EL-IN: Randi (Elin & Marte)
Midt Telemark Næringsutvikling AS
Midt-Telemark landbrukskontor
Midt-Telemark Næringsutvikling, etablererktr.
Siva
Telemark fylkeskommune
Telemark fylkeskommune

Bent Gurholt
Jan Meland
Ann Kristin Ødegård
Ole Andreas Schärer
Geir Morten Johansen
Heidi Jønholt

Kantina: Tommy (Anniken)
Bioøkonomisk Bedriftsnettverk, Silva Consult AS Liv Nærum
Fyresdal kommune
Edvard Nesland
Fyresdal kommune
Elin Skålid
Fyresdal Næringshage
Interkomm. landbruksktr Kviteseid/Nissedal
Kviteseid kommune
Telemark Næringshage AS
Telemark Næringshage AS
Vest-Telemarkrådet

Kristin Vedum
John Olav Lia
Peter Rieber-Mohn
Thomas Berstad
Åsmund Stenseth
Ole Dalen

Fresen: Reidun (Erik & Stine)
Gimsøy / IN: Gry (Per & Elisabeth)
Proventia
Vekst i Grenland
Vekst i Grenland
Vekst i Grenland
Vekst i Grenland
Vekst i Grenland
Skien kommune/Grenland landbrukskontor

Jørn Roar Bamle
Hanne Gro Haugland
Preben Hjallum
Ragnhild Omdal Edvardsen
Tone Allum
Tore Halvorsen
Teresa Dalen

Etablererkontoret i Kongsbergregionen
Notodden Utvikling AS
Notodden Utvikling AS (NUAS)
Proventia AS
Rjukan Næringsutvikling AS
Rjukan næringsutvikling AS
Rjukan Næringsutvikling AS
Tinn kommune
Tinn kommune

Rune Kolstad
John Terje Veseth
Tone Marit Tesdal
Jörn Christensen
Ida Notvik
Tor Helge Flåto
Andre Trondsen
Knut Volland
Oddmund Olesrud

Årshjulet status – Q2
Aktivitet
Fra idé til marked

Ansvarlig
Tommy

Dato for
gj.føring

Kommentar

19.4, 16.5

Fra idé til marked, Bø (SkatteFunn)

Marte/Reidun

4.5

Innovasjon i forretningsmodeller, Fyresdal

Tommy

28.4

Markedsavklaring WS

Tommy

21.4/10.5,
9.6/22.6

Kommersialisering Gründer

Tommy

Mai/juni?

Minglekveld gründere

Marte

Bærekraft WS (BuVe) ifbm. skisse Mil.tek.

Gry/Fredrik

4. & 25. april

Utlysningsskisse Miljøtek.

Gry/Randi

April-juni

GoGlobal x 2

Tommy

April, juni

GoGlobal WS

Tommy

Juni?

IN dagen

Gry

Innovasjonstalen

Anniken

Læringsarena klynger + Kompetansemidler

Gry

Bankmøte

Per

Juni?
Frist 3.5. WS 19.5. og 2.6.
Budsjett UK?

26. april
Juni
16. mai

(31. mai i Oslo) Busk?
Samarbeid m/TKF
v/Mogen

Status

Årshjulet status – Q3/Q4
Aktivitet

Ansvarlig

Fra idé til marked

Tommy

Fra idé til marked, distrikt?

Tommy

Innovasjon i forretningsmodeller, distrikt

Tommy

Markedsavklaring WS

Tommy

Kommersialisering Gründer

Tommy

Bærekraft WS

Gry

GoGlobal med utekontor i Asia/Spania?

Tommy/
Gry

GoGlobal WS

Tommy

Dato for gj.føring

Kommentar

Status

31. august

GoInnovation WS
Utviklingsdager

Anniken

5.-6. september

Bankmøte

Per?

Den store Pengedagen (gründeruka)

Gry

14. november

Minglekveld gründere (gründeruka)

Marte

16. november

Kl. 13:00 – 13:20

Planlagte aktiviteter i regionen i 2017
2Q:

3Q:

4Q:

(1Q18):

Kl. 13:20 – 13:35

IN sitt tilbud
Gründere:
Fra idé til marked
Markedsavklaring
Kommersialisering

Internasjonalisering:
GoGlobal frokostmøte
GoGlobal WS I og II
Utekontor/studieturer
Eksport

Bærekraft:
Frokostmøte
Workshop (WS) I og II
Utlysningsskisse bærekraft

Innovasjon:
WS I og II
IPR

Finansiering:
Lån
Distriktsutviklingsordning
Miljøteknologiordning
Innovasjonskontrakter
Bedriftsnettverk
SkatteFunn
Horisont2020

Kl. 13:35 – 13:55

Fremtidens utekontordager?
Stikkord for dialogen i gruppa:
Hvordan har det fungert?
Hvem og hvordan bør agenda settes? Tidsplan? Ansvarsfordeling?
Hvem gjør det praktiske? Hvem inviterer?
Hyppighet på utekontordagene?
Løpende evalueringer – hvordan?
Færre, men større utekontordager – flere fra IN som kommer?
Hvordan organisere gode bedriftsbesøk, dvs. god match IN-representant & kunde?
Kompetanseløft for 1. linje tjenesten
Hvordan involvere Landbruk? Reiseliv? Klynger?

