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Formål
Innovasjon  Norge  er staten og 
fylkeskommunenes virkemiddel for lønnsom 
næringsutvikling over hele landet

Hovedmål
Innovasjon Norges virkemidler og tjenester 
skal skape flere gode gründere, flere 
vekstkraftige bedrifter og flere innovative 
næringsmiljøer
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Tilstede i bedriftenes
nærmiljø

Tilstede i bedriftenes 
marked



Havøkonomien – store muligheter

• Havromsøkonomien vil i følge OECD 
vokse fra 1,5 til 3,0 billioner USD og 
sysselsette 40 millioner arbeidstakere i 
2030. 

• Verdiskaping i Norge på 760 mrd. Over 
250.000 arbeidstakere (2014). 37 prosent 
av all verdiskaping og 70 prosent av 
eksporten. Skatteinntektene er 435 mrd.

• Norge er verdensledende innen 
petroleum, maritime næringer og sjømat 
og fremvoksende innen biomarin 
industri, havvind, CO2-deponering og 
turisme.
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10 millioner kroner for å styrke Norges profil som en ledende havnasjon i 
statsbudsjettet for 2018. 

Arbeidet skal bidra til å bygge en helhetlig profil for havnæringene (petroleum, 
maritim, marin og nye fremvoksende næringer). Norge: Silicon Valley for havet

Relevante private og offentlige aktører skal involveres for å sikre bred forankring 
av budskapet i profileringen. Innovasjon Norge skal sette andre aktører i stand til 
å profilere havnæringene internasjonalt, tilpasse materialet også til enkelt-
bedrifter. 

Pressemeld Regjeringen 21.02.17: Havnæringenes internasjonale 
konkurransekraft styrkes gjennom å bygge Norge som merkevare.
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Profilere havnæringen internasjonalt 



Edit text here

Innovasjonstalen  2018

Oslo Rådhus 31 mai.

Lansere Merkevaren Norge







Risikolån til fornyelse av skip i nærskipsfart (1)

• Søker må være registrert i norsk foretaksregister

• Skipene må være registrert i NOR eller NIS

• Skipene bør være miljøvennlige - ikke eldre skip

• Det forutsettes at skipet må tilbringe vesentlig del av sin tid i norsk farvann



Risikolån til fornyelse av skip i nærskipsfart (2)

• Inntil 50 % finansiering fra Innovasjon Norge

• Maksimalt lånebeløp: 25 millioner kroner pr. skip

• Rente pr dato 4,7 %

http://www.innovasjonnorge.no/no/finansiering/risikolan-til-finansiering-av-skip-innen-narskipsfart/



Tilskudd til fornyelse av skip i nærskipsfart   (1)

• Til kjøp av skip som erstatter eldre skip som kondemneres

• Tilskuddsnivå: 1,8 – 2 millioner pr. skip

• Rederier som er registrert i norsk foretaksregister



Tilskudd til fornyelse av skip i nærskipsfart   (2)

• Investerings- og finansieringsbudsjett og plan for gjennomføring

• Det nye skipet skal benyttes i nærskipsfart og må registreres i NOR eller NIS

• Det nye skipet må ha en vesentlig bedre miljøprofil enn det eldre 
skipet som kondemneres. 



Tilskudd til fornyelse av skip i nærskipsfart   (3)

Miljøbeskyttelsesgrad som overstiger EUs lovpålagte krav.

Dersom det nye skipet er mer miljøvennlig sammenlignet med et annet skip 
som realistisk sett ville blitt kjøpt uten støtte, må det i søknaden fremlegges 
en beregning som viser merkostnadene ved investering i det nye skipet 
sammenlignet med et alternativt kjøp som nevnt. 

Det forutsettes at det nye skipet og «sammenligningsskipet» har omtrent 
samme kapasitet. (Det vil i denne sammenheng ikke være relevant å 
sammenligne med verdien av skipet av kondemneringsskipet).



Tilskudd til fornyelse av skip i nærskipsfart   (4)

• Det kan bare unntaksvis gis tilskudd til kjøp av skip på under 500 DWT

• Kondemneringsskipet skal som hovedregel overstige 500 DWT

• Kondemneringsskipet må være en del av nærskipsfartsflåten

• Kondemneringsskipet må ha norsk eierskap eller vært eiet av 
norskregistrert foretak de siste 12 månedene



Tilskudd til fornyelse av skip i nærskipsfart   (5)

• Kondemneringsskipets IMO nummer må oppgis i søknaden

• Kondemneringen av skipet må gjennomføres i tråd med prinsipper for 
bærekraftig destruksjon

• Innovasjon Norge må ha mottatt søknad om tilskudd før det signeres 
kontrakt for nytt skip og før det eldre skipet kondemneres



Tilskudd til fornyelse av skip i nærskipsfart   (6)

• Ved nybygg av skip utbetales tilskuddet ved kjølstrekk og ellers ved 
dokumentasjon på at kjøpet er gjennomført 

• Vilkår for utbetaling: det må fremlegges en bindende avtale om 
kondemnering med et innhold som Innovasjon Norge kan godta og at 
øvrige vilkår for utbetaling er oppfylt

• Søknad vi elektronisk søknadsskjema

http://www.innovasjonnorge.no/no/finansiering/tilskudd-til-fornyelse-av-skip-i-naerskipsfart/

http://www.innovasjonnorge.no/no/finansiering/tilskudd-til-fornyelse-av-skip-i-naerskipsfart/


Klima- og miljøvennlig skipsfart

Tilskudd til utviklingsprosjekter som bidrar til å 
redusere skadelige klimautslipp

Søkere: Partnerskap, konsortium, bedriftsnettverk

Eksempel:



Miljøteknologiordningen

Miljøteknologi er nye løsninger som er bedre 
for miljøet enn det som fins idag

Pilot- og demonstrasjonsprosjekter

560 millioner kroner i 2018 

Styrker norsk næringslivs konkurranseevne

www.innovasjonnorge.no/miljotek



• Framtidens havbaserte løsninger:

• Egen utlysning 30 millioner. 

• Søknadsfrist 1. juni 2018

• http://www.innovasjonnorge.no/no/finansier
ing/utlysninger/havpilot/

Havpilot:



PILOT-E
Raskere fra idé til marked

Finansiering av helthetlige prosjekter 
En søknad for all offentlig støtte
Rask saksbehandling
En felles beslutning
100 millioner kroner bevilget i 2017
Kommer: Ny utlysning i 2018



Tusen takk!
www.innovasjonnorge.no


