Justert tilbud og forslag om
nye tiltak for å holde
trykket oppe på
utviklingsarbeid!
Et Norge på pause
Webinar Smart Care Cluster 31. mars 2020
Kari Holmefjord Vervik
Regiondirektør Innovasjon Norge Rogaland

Hva har vi justert ift eksisterende ordninger?
• Forenklet søknad om avdragsutsettelse
• Utsettelse av akseptfrist og frist for utbetaling
• Større andel finansiering / redusert egenfinansiering
• Kompensere for ekstra valutakostnad ved landbruksinvesteringer
• Lavere krav til sikkerhet på Innovasjonslån enn normalt
• Forprosjekt Miljøteknologi og Innovasjonskontrakt
• Krav til bidrag fra pilotkunder i Innovasjonskontrakter halveres
• Nye oppstartlån 2 mill kroner (før 1,5) uten økt krav til kausjon eller egenkapital og mulig
med oppstartslån etter kommersialiseringstilskudd
• https://www.innovasjonnorge.no
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Stortingsproposisjon 27. mars
Samme mandat og målgruppe som før:
• støtte levedyktige virksomheter med forsknings- og innovasjonsaktivitet, slik at vi
opprettholder omstillings- og vekstevne når epidemien er over
• bedrifter i en vekstfase og prosjekter og bedrifter med stort potensiale
Innovasjon Norge SKAL:
• bidra til at innovasjons- og utviklingsprosjekter kan gjennomføres til tross for økonomiske
utfordringer som følge av virusutbruddet
• Støtte de med god gjennomføringsevne men som sliter pga den spesielle situasjonen
Innovasjon Norge SKAL IKKE:
• gi kortsiktig likviditet men supplere andre krisepakker, bruk av ressurser til langsiktig utvikling
• bidra til uheldig konkurransevridning, dvs vi må fremdeles ha krav til nyhetsverdi *
* ikke tradisjonell varehandel, personlig tjenesteyting, utleievirksomhet, håndverkertjenester eller andre med hovedsaklig lokalt/regionalt marked

Forslag økte rammer og tiltak (ikke mottatt oppdrag ennå!)
Oppstartsfinansiering:

Utviklingstilskudd:

Lån:

• 500 mill økning i ramme
• Jobbes med justering av policy
og evt. nye kompetansetiltak

• 2 mrd ny ramme
• Innovasjonsprosjekter for SMB
med vekstambisjoner og
potensiale
• Bredere anvendelsesområder
enn eksisterende ordninger og
kan inkludere kompetanse, men
må ha innovasjonshøyde

• 1,6 mrd økning i ramme
• SMB primær målgruppe, men
vurderes også for store bedr.
• Kapital til utvikling, vekst og
internasjonal satsing (FoU,
kapitalstyrking, investeringer)
• Ikke «i krise» per 31.12 og
betjeningevne i normalsituasjon

Paul Edmundson, Visit Norway

50 mill. midlertidig tilskudd private
innovasjons- og grundermiljøer
•

disse

så de kan opprettholde sitt tilbud til oppstartsog vekstselskaper
- må sees opp mot konkretisering av andre krisepakker

Framdrift
• Stortingsproposisjonen behandles i dag
• Deretter nytt oppdragsbrev til oss
• Basert på oppdragsbrev – nye tiltak og ny policy fastsetttes
• Med andre ord mange ubesvarte spørsmål ennå….
• Rogaland sterk økning i henvendelser og søknader siste 2 ukene
• Ber om tålmodighet – la saksbehandlerene få jobbe!
• Full rigging av kapasitet og arbeid med forenkling i hele organisasjonen
• Følg med på nettsiden https://www.innovasjonnorge.no/ og søk/ta kontakt via den
• NB! Legg årsregnskap ved søknad (regnskap og balanse) per 31.12.19 for å unngå retur

