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Tekniske tips

Juster bilde Juster lyd Still spørsmål

Ved problemer – refresh nettleseren



• Høye ambisjoner

• Signifikante forbedringer for klima/miljø

• Verdiskaping

• Samarbeidsmodell
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Hva er Grønn plattform?



• Kvantifiserbar effekt for klima/miljø

• Bidra til langsiktig verdiskapende aktivitet i Norge
- må inkludere plan for realisering av verdiskapingspotensialet

• Utføres av et konsortium 
- minimum to bedrifter og minimum ett forskningsinstitutt
- minst ett delprosjekt skal være ledet av bedrift
- bedriftene skal bidra til finansiering i alle delprosjektene
- norsk organisasjonsnummer
- bedrifter som deltar kan ikke være i økonomiske vanskeligheter (statsstøtteregelverket)

• Behov for offentlig tilskudd på 50 millioner kroner eller mer

• Prosjektet avsluttes innen utgangen av 2024
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Felles krav
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Felles relevanskriterier for hoved- og delprosjekter

Hovedprosjektet og 
samspillet mellom 

delprosjektene

Bidrag til 
næringens/sektorens og 

Norges klima- og miljømål

Signifikant positive 
effekter for klima/miljø

(EUs taksonomi)

Delprosjektene vurderes i henhold til de enkelte virkemidlenes kriterier



2. Utlysningene

https://appsource.microsoft.com/nb-no/product/office/WA104380621?tab=Overview


• Bedrifter – finansierende og/eller utøvende rolle

• Forskningsinstitutt – kun utøvende rolle

• Klynger, innovasjonsselskaper eller katapult-sentere 
(Forutsetter at de har nødvendig finansiell og organisatorisk 

gjennomføringsevne og er støtteberettiget i henhold til EØS-avtalens 

statsstøtteregler)

Konsortiet kan inkludere offentlige foretak og/eller 

utenlandske aktører.

Et konsern med to datterselskaper, som representerer 

hver sine deler av verdikjeden i konsortiet, vil aksepteres 

som to bedrifter i konsortiet.
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Hvem kan søke?
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Tilgjengelige virkemidler

Virkemiddel Søkere Frist Budsjett (ca.)

Kompetanseprosjekt (FR) Institutter med bidrag fra bedrifter 12. mai 380 mill.

Innovasjonstilskudd (IN) Bedrifter 12. mai*/13. juni 200 mill.

Norsk katapult (Siva) Eksisterende katapult-sentre

Bedrifter**

12. mai*/13. juni 77 mill.

Innovasjonsprosjekt (FR) Samarbeidsprosjekter ledet av bedrifter 15. september 185 mill.

Innovasjonstilskudd (IN) Bedrifter 15. september 100 mill.

Norsk katapult (Siva) Eksisterende katapult-sentre

Bedrifter**

15. september 38,5 mill.

* Hovedprosjektbeskrivelser
** Det må klart fremgå at utstyrsmidlene det søkes om skal gå til et katapult-senter hvor utstyret gjøres tilgjengelig for alle

Hovedprosjektbeskrivelse skal legges ved alle delprosjektsøknader.



• Kjennetegn delprosjekt: Bidra til 
grønn omstilling, utvikle ny kunnskap 
og bygge forskningskompetanse 

• Søknadsfrist: 12. mai

• Størrelse: Behov for minimum 20 millioner i støtte

• Hvem kan søke: Forskningsinstitutter

• Samarbeid: Gjennomføres av 
forskningsorganisasjoner i forpliktende samarbeid 
med minst to av næringslivsaktørene fra 
hovedprosjektet

• Støttegrad: Ni ganger summen av norske foretaks 
kontantbidrag.
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Kompetanseprosjekt for 
forskningsinstitutter

Kriterier: 
Forskning og innovasjon
Virkninger og effekter
Gjennomføring
Relevans for utlysningen



• Kjennetegn delprosjekt: Bidra til grønn omstilling, 
innovasjon og verdiskapning hos bedrifter og 
stimulere til merinvesteringer i FoU.

• Søknadsfrist: 15. september

• Størrelse: Behov for minimum 12 millioner i støtte

• Hvem kan søke: Norske bedrifter og offentlige 
foretak som driver virksomhet av industriell eller 
forretningsmessig karakter

• Samarbeid: Gjennomføres i forpliktende 
samarbeid med minst en av partnerne fra 
hovedprosjektet

• Støttegrad: Statsstøtteregelverket, artikkel 25
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Innovasjonsprosjekter
Kriterier: 
Forskning og innovasjon
Virkninger og effekter
Gjennomføring
Relevans for utlysningen



• Kjennetegn delprosjekt: Supplerer/kompletterer fasiliteter i 
eksisterende katapult-sentre slik at sentrene kan bistå enda 
bedre til grønn omstilling/realisering av grønne ideer/konsepter

• Søknadsfrist: 12. mai (hovedprosjektbeskr.), 13. juni og 15. sept

• Hvem kan søke: Etablerte katapult-sentre, norske bedrifter

• Samarbeid: Gjennomføres av eller i nært samarbeid med 
eksisterende katapult-senter

• Støttegrad: I hht. statsstøtteregelverket Art. 27
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Norsk katapult – investeringsmidler

Kriterier: 
Supplere eksisterende 
katapult-fasiliteter

Bidra til grønn innovasjon
Flerbrukssentre
Relevans 



• Kjennetegn delprosjekt: Har sitt tyngdepunkt innenfor 
pilotering eller demonstrasjon i industrielt miljø, og er 
nærmere kommersiell aktivitet

• Søknadsfrist: 12. mai (hovedprosjektbeskr.), 13. juni 
og 15. september

• Hvem kan søke: Norske bedrifter

• Støttegrad: Statsstøtteregelverket. I tillegg kan det for 
eksperimentell utvikling tildeles en ekstra samarbeids- eller 
spredningsbonus på 15 prosentpoeng etter egne regler.
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Innovasjonstilskudd
Kriterier: 
Innovasjonsgrad
Miljøeffekt & skalering
Sysselsetting
Marked & eksport
Gjennomføringsevne

Aktivitet Stor bedrift Mellom 
stor

Liten bedrift GBER

Industriell forskning 50% 60% 70% Art. 25

Eksperimentell 
utvikling

25% 35% 45% Art. 25

Miljøinvesteringer 40% 50% 60% Art. 36

Innovasjon Norges Kompetansesenter

https://kompetansesenter.innovasjonnorge.no/


3. Eksempel

https://appsource.microsoft.com/nb-no/product/office/WA104380621?tab=Overview
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Hvordan kan dette se ut? Et prosjekteksempel..
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Hovedprosjektene bygges opp av delprosjekter
Hvert delprosjekt finansieres av ulike virkemidler

Innovasjonstilskudd

Kompetanseprosjekt

Norsk katapult

Innovasjonsprosjekt

Risikolån

Eksporttjenester

Innovasjonstilskudd

Innovasjonsprosjekt

Norsk katapult

Innovasjonsprosjekt

Innovasjonstilskudd

Innovasjonstilskudd

Risikolån

Innovasjonstilskudd

Norsk katapult
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4. Råd og veiledning

https://appsource.microsoft.com/nb-no/product/office/WA104380621?tab=Overview


Søkere oppfordres til å be om sparring med virkemiddel-
aktørene for utforming av prosjekt og søknad.

Dette kan gjøres ved henvendelse til 
hovedkontaktpersonene nevnt i utlysningen:

Forskningsrådet:
Mari Lyseid Authen, mlau@forskningsradet.no
Tore Søiland, tso@forskningsradet.no
Jan Rasmus Sulebak, jrs@forskningsradet.no
Ida Ulleberg Jensen, iuj@forskningsradet.no

Siva:
Karin Øyaas, karin.oyaas@siva.no

Innovasjon Norge:
Gry Langbakk, gry.langbakk@innovasjonnorge.no
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Råd og veiledning

Sentral & 

regional 

sparring og 

veiledning

mailto:mlau@forskningsradet.no
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5. Spørsmål og svar
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