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I Polen kommer første og trolig 
eneste utlysning 18. februar. Søk-
nadsfristen blir 28.mai.  Det er da 
ca. EUR 18 millioner tilgjengelig for 
polske bedrifter, hvor samarbeids-
prosjekter med norske bedrifter er 
prioritert. Også for Polen vil det bli 
informasjonsmøter. 
 
Behandlingstiden for søknader i Po-
len kan nå forventes å bli betydelig 
kortere enn i første Bulgariaut-
lysning. 

 

 
 
I perioden 2009-2014 betaler Efta-
landene Norge, Island og 
Liechtenstein  ca. EUR 1,8 
milliarder, omtrent NOK 15 
milliarder, i EØS-midler. Norge 
finansierer 98 prosent av beløpet. 
 
Midlene er fordelt på i alt 32 program-
områder. Disse er blitt nærmere avtalt i 
et Memorandum of Understanding 
(MoU) som lages med hvert enkelt 
land. 
 
Noen tema kan være interessante for 
bedrifter, eksempelvis energieffektivi-
tet, fornybar energi og grønn innova-
sjon. Det området som vi synes er spe-
sielt interessant og som er litt i en sær-
stilling er temaet ”Green Innovation” 
som vi også har omtalt tidligere. 
 
Støttesatsen varierer, avhengig av bla. 
prosjekttype og involverte aktører, men 
50 % tilskudd er en grei tommelfinger-
regel. 
 
Hovedtema innen ”Green Industry In-
novation” varierer, men stikkord er: 
 
• Realisering av ”grønne” forret-

ningsområder 
 
• Reduserte avfallsmengder og redu-

serte utslipp 
 
• Ta i bruk miljøvennlig teknologi  
 
• Økt ”grønt” entreprenørskap  

EØS-midler Status på Green Innovation: 
Det er 8 land som har midler innen dette feltet. For Romania, Polen og Bulga-
ria er  Innovasjon Norge ansvarlig. I de 5 siste land; Estland, Latvia, Litauen, 
Slovakia og Ungarn, er det nasjonale myndigheter som står for utvelgelsen.  
 
Også de 5 siste land bør være av interesse for norsk industri, eksempelvis har 
Latvia nå ute en utlysning hvor man fram til 20. mars kan søke innen området 
”Support for introducing Green Technology into Production”.   
 
Det er EUR 7,7 mill disponibelt som tilskudd, med inntil EUR 700 000 pr. pro-
sjekt. Også i Litauen kommer det ny utlysning. I Spania lyses det ut midler 
innen forskning i bedrifter på fornybar energi og klima. 

 
Det har vært en utlysning for Romania. 
Denne er ferdig, og søknadene gjen-
nomgås nå. Trolig er det tilstrekkelig 
med akseptable søknader for at det 
utlyste beløp skal bli brukt. Hvis ikke 
dette skjer, kan det komme en ny utlys-
ning.  
 
For Bulgaria var det en utlysning i de-
sember 2012 med søknadsfrist våren 
2013. Det er p.t. stort sett avklart hvilke 
prosjekter som aksepteres, slik at dette 
er en prosess som tar lang tid.  
 
Det kommer nå en utlysning på EUR 4 
mill hvor samarbeidsprosjekter med 
norske bedrifter er prioritert, søknads-
frist blir 9. april. Det blir et matchma-
king/informasjonsmøte om denne utlys-
ningen i Bulgaria 11. februar. Små/ 
mellomstore norske bedrifter kan søke 
om reisestøtte til dette arrangementet.  
 

De land hvor Innovasjon Norge er ansvarlig:   
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 IN har fra 1. januar i år overtatt 
ansvaret for å håndtere noen ord-
ninger som tidligere i stor grad ble 
håndtert av Utenriksdepartemen-
tet.  
 
Det dreier seg om totalt NOK 30 mill 
under to ordninger som er kalt Ba-
rents 2020 og ProRus.  
 
Barents 2020 er konsentrert om Ba-
rentsområdet, mens ProRus kan dek-
ke hele Russland, det er dermed små 
geografiske utfordringer.  
 
Innen  IN er det Finnmarkskontoret 
ved Steven Åsheim som har hoved-
ansvaret for dette området. Det er 
ingen lokal begrensning slik at det 
kan søkes fra hele Norge. Det er 
også tilgang for større bedrifter. 
 
Målgrupper og prosjekter er norske 
industrirelaterte organisasjoner, og 
det skal være prosjekter som har 
kommersielle mål. Det gis høy priori-
tet til prosjekter med internasjonalt 
samarbeid.  
 
Det er ellers så vidt vi kan se få be-
grensinger på hvilke type kostnader 
som kan støttes, direkte markedsfø-
ring og salg er selvsagt unntatt. 
 
Prosjekter kan få inntil 50% støtte, og 
støtten skal være utløsende for pro-
sjektet. 

 
Eksempel på prosjekter som får finansie-
ring kan være ulike former for avfallspro-
sjekter hvor det er norsk kompetanse 
som bidrar til prosjektrealisering. Andre 
eksempler kan være innen IKT, med 
norske løsninger som kan bidra innen 
områder for renere produksjon.  
 
Det er verd å merke seg at rene produkt-
leveranser vil komme i en anbudspro-
sess som gjør at det kan bli komplisert 
konkurranse. Finansieringsløsningen for 
egenandelen i prosjektet og økonomi for 
involverte bedrifter spiller også en stor 
rolle for å nå opp med prosjektet.  
 
Vi tror bedrifter som ser mot disse lande-
ne bør vurdere muligheten for om det 
kan passe for dem. Det er et kort tidsvin-
du og vi tror at det kan bli begrenset med 
gode søknader. 

.Vi tror at ordningen vil være godt 
tilgjengelig for gode prosjekter.  
 
Vår erfaring er at det er få gode in-
dustriprosjekter mellom Norge og 
Russland som dette vil passe for.  
 
Vi håper at det ikke ender opp med 
at midlene deles tynt ut på ulike stu-
dier som i realiteten ikke får noen 
varig effekt.   

Innovasjon Norge med nye midler mot 
Russland. 

Sitat: 
 

Å være politiker er som å 
være fotballtrener. Du må 
være smart nok til å 
skjønne spillet og dum 
nok til å synes det er vik-
tig.  
 

Eugene Mccarthy 


