Næringsrettet tilskuddsordning for Arktis
og Russland
Har du et kommersielt prosjekt som retter seg mot Arktis eller Russland? Vi kan hjelpe deg
med prosjektmidler.
Innovasjon Norge skal på vegne av Utenriksdepartementet styrke næringssamarbeidet med
Russland og andre arktiske stater, nordiske naboer, nærstående europeiske land og andre
aktører med interesse i Arktis. 150 millioner kroner er satt av til næringslivsprosjekter i Arktis
og Russland i perioden 2014-19.

Hvem kan få finansiering?
Bedrifter og organisasjoner som er etablert i Norge og som ønsker å gjennomføre
næringsrettede prosjekter kan søke om prosjektmidler, uavhengig av adresse, størrelse eller
bransje.
Prosjektene må ha et kommersielt formål, og kan gjennomføres i Norge eller i samarbeid med
partnere i andre land: nordiske naboer, Russland, øvrige arktiske land og andre internasjonale
aktører med interesse for nordområdene.

Hva kan vi finansiere?
Prosjekter må enten ha et direkte eller indirekte kommersielt formål. Prosjekter med større
kommersielt suksesspotensiale vil prioriteres.
Det kan gis støtte til alle faser i et prosjekt (forstudie, forprosjekt og hovedprosjekt).
Du kan få støtte til:





ekstern konsulentbistand og deltakelse på messer
rådgivnings- og innovasjonssupporttjenester
opplæring
forskning og utvikling.

For prosjekter som ikke kan støttes innenfor områder nevnt ovenfor, men som allikevel er i
hht. ordningens intensjoner, kan det gis støtte etter regelverket om bagatellmessig støtte.
Regelverket innebærer at det offentlige kan tildele støtte til et foretak på opp til 200 000 euro i
en periode på tre regnskapsår.
Innovasjon Norge vil foreta løpende saksbehandling av innkomne søknader. Det gjelder ingen
særskilte søknadsfrister. Søknadene vil prioriteres ut fra prosjektenes innhold i forhold til
tildelingskriteriene, samt de totale rammer for tilskuddsordningen.
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Grunnleggende vilkår for prosjektstøtte







Prosjektet må ha et innhold som er i samsvar med formålet for ordningene.
Ordningen er åpen for bedrifter og organisasjoner som er etablert i Norge og som
ønsker å gjennomføre næringsrettede prosjekter. Det er ingen begrensninger på hvilke
bedrifter som er etablert i Norge som kan søke ordningen, verken når det gjelder
adresse, størrelse eller bransje.
Prosjektet må enten ha et direkte eller indirekte kommersielt formål. Prosjekter med
større kommersielt suksesspotensiale vil prioriteres.
Prosjektsøknaden må synligjøre hvordan man vil øke verdiskapingen for norske
bedrifter og betydningen for deres virksomhet i Norge.
Støtten skal ha en insentiveffekt på prosjektet. Støtten anses å ha en insentiveffekt for
små og mellomstore bedrifter (SMB) når støttemottaker før prosjektet eller aktiviteten
er påbegynt har innlevert søknad. Når det gjelder store bedrifter, er kravet til
dokumentasjon av insentiveffekten strengere.

Dette legger vi vekt på når vi behandler søknader til
Russlandsprosjekter


















Prosjektet må evne å utvikle et bredt samarbeid med Russland, der erfaringsutveksling
og kompetanseoverføring fremmes.
Det er ønskelig at det dannes nettverk mellom norske og russiske bedrifter.
Utveksling av erfaring, kunnskap og kompetanse på tvers av landegrensene mellom
Norge og Russland.
Søker må kunne dokumentere å ha etablert god kontakt med lokale samarbeidspartnere
i Russland, og så langt som mulig forvisse seg om at de lokale samarbeidspartnerne er
pålitelige.
Russisk partners bidrag finansielt og/eller gjennom egeninnsats (personell/ fysiske
fasiliteter).
Prosjekter innen områdene energi, marine næringer, helse, miljø og kulturnæringer vil
ha høy prioritet.
Prosjektet skal bidra til økt verdiskaping og sysselsetting i Norge
Prosjektet skal bidra til økt lønnsomhet for bedriften
Forutsetninger, planer og budsjetter skal være realistiske
Prosjektet bør innebære noe nytt og ha potensialet for internasjonal vekst.
Bedriftens evne til å gjennomføre prosjektet og utnytte resultatene av det
Bedriftens konkurranseevne
Relasjonen til eventuelle samarbeidspartnere som er kritiske for bedriftens eksistens
og leveringsevne eller vil bidra med kompetanse og/eller finansiell medvirkning til
prosjektet.
Hvordan passer tiltaket inn med andre aktørers aktiviteter på samme felt? Prosjektet
bør unngå overlapping med andre prosjekter.
Tiltaket bør ha en viss langsiktighet og kontinuitet, og skal innen rimelig tid kunne bli
levedyktig og videreføres uten norsk offentlig støtte.

Hensyn til anti-korrupsjon, miljø og sårbarhet for klimaendringer skal ivaretas i alle tiltak.
Dette innebærer at tilskuddsmottaker skal identifisere eventuelle negative virkninger som
tiltaket kan ha og motvirke disse gjennom hele tiltakssyklusen. Videre skal positive anti-
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korrupsjons-, likestillings-, miljø- og klimakomponenter søkes integrert i tiltaket eller tas med
som en tilleggskomponent. For søknad om tilskudd av mindre omfang og kompleksitet
tilpasses analysen av disse hensynene ut fra deres relevans til prosjektet.

Kontakt:
Innovasjon Norges kontor i Trondheim
Vigdis Harsvik, Direktør
Telefon: + (47) 73 87 62 85
Mobil: + (47) 480 52 950
E-post: Vigdis.Harsvik@innovasjonnorge.no
Innovasjon Norges kontor i Vadsø - Avdeling for Arktis & Russland
Ola S. Smeby, Direktør
W. Andersensgate 4, 9800 Vadsø
Telefon: + (47) 45 29 69 99
E-post: ola.smeby@innovasjonnorge.no
Morten Brugård
Mobil:+ (47) 97 66 76 04
E-post: morten.brugard@innovasjonnorge.no
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