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Frist 30.mai

Kontaktperson Rita Schage: rita.schage@innovasjonnorge.no

Søknadsmal Benytt den vedlagte malen for å sende inn søknad til post@innovasjonnorge.no. 
Merk søknaden med «Innovasjonsrammen 2018»

Innovasjonsrammen

Hva Samarbeidsprosjekter med stor innovasjonshøyde

Klyngeprosjekt-
enes rolle

Utarbeider søknader på rammen på vegne av klyngeprosjektenes 
bedrifter

Støttemottaker Bedrifter som er en del av klyngeprosjektene som blir tildelt rammen

Sum Totalt 10 millioner kroner som blir utlyst i to runder med rammer på 1.-
1.5 millioner per klyngeprosjekt

Innovasjon Norge utlyser i 2018 10 millioner kroner gjennom Innovasjonsrammen. Finansieringen 
skal avlaste risiko og legge til rette for samarbeidsbaserte innovasjonsprosjekter i klyngene. 

Klynger som er med i Norwegian Innovation Clusters-programmet per 1. januar 2018, samt 
tidligere klyngeprosjekter med status som NCE eller Arena-forlengelse er invitert til å søke.

Målet med Innovasjonsrammen er å stimulere bedrifter i klyngen til å samarbeide om å utvikle 
ideer om nye innovasjonsprosjekter. Dette kan omfatte innovasjoner knyttet til produkter, 
tjenester, produksjonsprosesser, forretningsmodeller eller markeder. Støtten fra 
Innovasjonsrammen skal bidra til å utvikle en prosjektide fram til et prosjektforslag som er 
modent nok til å kunne bli finansiert fra bedriftene selv eller med risikofinansiering fra 
virkemiddelapparatet. 

Innovasjonsrammen utlyses i to runder, en i mai og en i september/oktober. Totalt utlyses det
7-10 rammer a 1-1,5 millioner kroner.

Viktige dokumenter:
• Utlysningstekst 
• eSøknad
• Utdypende informasjon 
• Søknadsmal for klyngens innsendelse av prioriterte prosjekter 
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Frist 1. Juli 2018

Kontaktperson Tone Varslot Stave: tone.varslot.stave@innovasjonnorge.no

Søknadsmal Benytt malen det er linket til her, for å sende inn søknad til 
post@innovasjonnorge.no. Merk søknaden med  «EU-rådgiver i klyngene»

EU-rådgiver i klyngene - 2. opptak

Hva Klyngen får midler til en dedikert ressurs i form av EU-rådgiver. 
EU-rådgiveren skal jobbe strategisk og operativt med EU-søknader 
og –prosjekter innenfor klyngeprosjektets partnerskap. Klynger som har 
fått finansiering tidligere kan søke om videreføring separat.

Klyngenes rolle Prosjekteier og ansvarlig søker

Støttemottaker Klyngeprosjektets kontraktspartner

Sum Klyngen kan søke om 1,5 MNOK fordelt over to  år. 
Det er i 2018-2020 midler for 5-6 nye EU-rådgivere i klyngene

Målet for utlysningen er å øke og fremme deltakelse av klyngen og klyngens bedriftsmedlemmer i 
EUs program Horisont 2020 ved hjelp av en intern EU-rådgiver i klyngen. Klyngen skal ha en 
strategisk tilnærming til EU-arbeid og se koblinger mellom klyngens strategier og EUs. Rådgiveren 
skal bidra til dette. 

EU-rådgiveren må inneha spesialkompetanse på EU og være i stand til å gi råd på strategisk nivå 
og særlig hjelpe den enkelte bedrift med EU-søknader. 

Viktige dokumenter:
• Utlysningstekst i høyre marg
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Gründerskap i klyngene

Hva Dette er en todelt utlysning
1. Møteplasser 
2. Støtte til implementering av beste praksis

Klyngeprosjektenes 
rolle

Prosjekteier og ansvarlig søker

Støttemottaker Klynger som er/har vært i NIC-programmet

Sum Del 1: 50.000 - 100.000   NOK. 50% egenandel
Del 2: 150.000 - 250.000 NOK 50% egenandel

Frist Løpende

Kontaktperson Deres regionale klyngerådgiver

Søknadsmal: Innovasjon Norge sin eSøknad - Forprosjekt

Det er satt av midler til å etablere møteplasser mellom 
gründere og klynger, f.eks. i form av 
workshoper/hackatons. Eksempler på slike 
møteplasser er:

 Æra med deres metodeverk «Floke»
 NTNUs entreprenørskole
 «ProblemSolver»

Klyngen må gi en beskrivelse av hvordan de skal sørge 
for å sitte igjen med kompetansen til å gjennomføre 
tilsvarende workshoper på egenhånd. 

Det er satt til side midler som skal utløse nye
prosjekter med det formål å oppnå 
kompetanseheving i klyngene og 
kommersialisering av produkter/tjenester. 

Fire klyngeprosjekter mottok støtte fra 
Innovasjon Norge for å utvikle metodeverk
som skal systematisere arbeidet med 
gründerskap i klyngene:

• NCE Eyde og GCE NODE
• iKUben
• NCE Media
• Subsea Valley

Dersom noen klynger ønsker opplæring og å 
implementere noen av disse metodeverkene, 
eller andre metodeverk, for å systematisere 
arbeidet med gründerskap vil det være mulig å 
søke om støtte til dette.

Møteplasser Implementering beste praksis
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6 ukers fulltids program med mål om å generere 
oppstartsbedrifter og –team

20 deltakere med teknologibakgrunn, opptak med søknad 
og intervju

Arbeidsledige ingeniører – ivrig etter å prøve noe nytt, men har 
ikke funnet ut hva
Gründerspirer – brenner for å starte egen bedrift men mangler 
ide, team, kunnskap

Fokus
danne sterke team, utnytte deltakernes kompetanse, bygge gode 
forretningscase

Resultat fra pilot høsten -16
15 deltakere, 4 oppstartsbedrifter, 50% av deltakerne jobber nå 
full tid i egen bedrift

Neste runde: Mai/juni – søker etter samarbeidspartnere og 
tema

Identifisere 
muligheter

Teste 
potensiale

Bygge 
forretningscase

PROBLEMSOLVERS

Kontaktinformasjon: 
Elisabeth Alvestad
Epost: lisabeth@problemsolvers.no
Tlf: 928 56 206
www.problemsolvers.no/ 
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Floke - et innovasjonsprogram

Kontaktinformasjon: 
Epost: floke@era.as
Tlf: 952 77 696
www.floke.era.as
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