Oslo, 31.03 2017

Innovasjonsrammen
Innovasjon Norge utlyser i 2017 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 2017, 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.
Det utlyses 7-10 rammer a 1-1,5 millioner kroner.
Følgende retningslinjer legges til grunn for ordningen:
 Klyngen står selv for prioriteringer av egne prosjekter innenfor tildelt ramme
 Prosjektpartnerne (bedriftene) står som søkere
 Det stilles krav til at midlene kun benyttes til samarbeidsprosjekter der minimum to bedrifter inngår,
hvorav minst en av bedriftene må være partner eller medlem i klyngen
 Innovasjon Norge tilbyr maksimalt 50 prosent risikoavlastning til hvert enkelt prosjekt
 Prosjektene må innfri kravene for støtte til forsknings- og utviklingsprosjekter i EØS-regelverket for
statsstøtte
 Den offentlige delfinansiering skal være utløsende for prosjektet
 Prosjektene må tilfredsstille Innovasjon Norges krav for bærekraft
 Bruk av midlene skal rapporteres per januar 2019, eventuelt ut fra en tilpasset milepælsplan

Seleksjonskriterier
Følgende kriterier og vekting gjelder for tildeling av rammene:
Seleksjonskriterier og vekting

Vekting ramme

1. Gjennomføringsevne
2. Utløsende effekt

30%
50%

3. Bærekraft

20%

Søknad
Kortfattet søknad innen (15.05 2017) til Innovasjon Norge via epost post@innovasjonnorge.no. Spørsmål
kan rettes til de regionale klyngerådgiverne

Side 1

De mest aktuelle kandidatene må være forberedt på å bli invitert til å utdype sin søknad, samt presentere
dokumentasjon i et intervju. Beslutning vil etter planen bli så raskt som mulig etter intervjuene med
påfølgende kontraktsinngåelse.
***
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