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Visjon 2030. Innovasjon innen utdanning og helse
Visjon 2030-initiativet ble initiert av
Kunnskapsdepartementet, Helse- og
Omsorgsdepartementet og Utenriksdepartementet høsten 2014. Målet er å få
frem innovative norske løsninger som
kan bidra til å nå de nye, internasjonale
bærekraftmålene innen utdanning og
helse. Bedrifter som satser innen helse
og utdanning og har et visst fokus på
utviklingsland bør følge med.

Ordningen vil prioritere prosjekter som
jobber mot, eller implementeres i 12 fokusland for norsk bistand. Dette er Mosambik, Nepal, Haiti, Somalia, Sør-Sudan,
Malawi, Myanmar, Mali, Etiopia, Afghanistan, Palestina og Tanzania.

Norad har det overordnede ansvaret for
forvaltning av hele mekanismen, men samarbeider med Forskningsrådet og Innovasjon Norge om forvaltning av midlene.

Hovedutlysningene gjennom Forskningsrådet og Innovasjon Norge vil ha krav om
norsk hovedsøker, mens hovedutlysningene gjennom Norad vil innebære full internasjonal konkurranse i form av innovative
anskaffelser.

Finansieringsmekanismen har en ramme
på opptil NOK 150 mill. over tre år fra
2016.

Utlysningene vil lanseres før sommeren
2016 i regi av hver av de tre institusjonene.

Forskningsrådet har nå to utlysninger
som omfatter Innovasjonsprosjekter og
følgeforskning, begge med søknadsfrist 7. september. Disse finnes på
http://www.forskningsradet.no/en/
Funding/VISJON2030/1254014263288
Innovasjon Norge kommer med en utlysning senere i juni.

Søknadsarbeid/Assistanse

Skattefunn

Ikke vent med skattefunnsøknadene
til slutten av året!

Husk søknadsfristen 1. september.
SkatteFUNN er en skattefradragsordning for næringslivets
kostnader til forskning og utvikling.
Hvis bedriften har satt i gang eller planlegger å sette i gang prosjekter i løpet av 2016
bør man søke før 1. september. Kostnader kan regnes tilbake til 1. januar i år.
Dette er fremdeles relativt ”enkle” penger for bedriftene. Vi minner om at:

Dette vil kraftig redusere dine muligheter til å få prosjektet godkjent og vil
medføre mer arbeid i ettertid. Hvis du
har kapasitets- eller andre problemer
knyttet til skattefunnsøknadene, er
det bare å kontakte oss.

 Hvert enkelt AS innen et konsern kan søke.

Det er viktig å gjøre en skikkelig
jobb, da arbeidet med å komme helt i
 Bedriftene får sine penger ved ligningsoppgjøret gjennom ekstra skattefradrag eller
mål er blitt stadig mer krevende.
som kontant utbetaling hvis bedriften har underskudd. Også bedrifter som ikke er i
skatteposisjon får midlene.

 Kostnader til egenutført FoU har en øvre ramme på NOK 15 mill. kroner per inntekt-

sår. Timesatsen kan ikke overstige NOK 600 per time.
 Man kan søke for prosjekter med varighet inntil tre år.
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Side 2

En presisering: Norad har midler til fornybar energi.

Side 2

Nordic Green Growth
fra Nordic Innovation

Vi var altfor bastante i forrige utgave av xport om at Norad ikke lengre tok mot søknader om støtte til næringsutvikling.
Nordic Innovation (NI) er en institusjon
underlagt Nordisk Ministerråd. De skal
Via Veiledningskontoret, www.veiledningskontoret.no , har vi fått vite at Norad har
bla. fremme innovasjon, handel og
midler innen området fornybar energi, og at det kan søkes støtte på dette området.
samarbeid i Norden.
Det er midler tilgjengelig i 2016 til forstudier for fornybar energi prosjekter i utvalgte utviklingsland. Kompetanseoppbygging og grunnlagsinvesteringer er
mulig, men litt på siden. Ordningens mål er langsiktige investeringer.

For å komme i betraktning for tilskudd må
det være deltagere fra minst 3 nordiske
land. Totalbeløpet til disposisjon er NOK
73 mill.

NI har nå en utlysning som kan være
Men det som kan slås fast er at et generelt virkemiddel for de norske bedrifter som vil interessant for enkeltbedrifter, med søksatse i utviklingsland nå er borte, i alle fall inntil videre.
nadsfrist 16. august. Det er et program
kalt Green Growth. I dette programmet er
det en modul som skal ledes av virksomheter/industri.

Nytt fra revidert budsjett

Vi har sett litt på forslaget til revidert nasjonalbudsjett for
noen institusjoner.
Det er små endringer totalt. For Innovasjon Norge er det
foretatt en økning i lånerammene for innovasjonslåneordningen. Den er økt med NOK 200 mill. Til NOK 800
mill.
Det er også en økning i bevilgningen til bedriftsnettverk.
Samtidig er bevilgningen til miljøteknologiordningen redusert. Det sies i budsjettforsla- Utlysningen er ikke helt enkelt å forstå,
men den synes å gi åpning for mange
get at den grønne profilen opprettholdes da den nye bevilgningen går til bærekraftig
typer prosjekt innen området grønn
utvikling og kommer raskere i bruk.
vekst. Det har vært mulig å få en forhåndsvurdering nå fram til 1. juni, men
Kanskje det er riktig, men det er vel meget usikkert?
alle som leverer innen søknadsfrist 16.
august stiller likt.

Kontakt oss:
Atle Milford tlf. 908 39 620, am@xport.no
Geir L. Sagen tlf. 913 70 677 gls@xport.no
Tom Fronth-Mathisen , tlf. 934 98 115 tfm@xport.no
Vebjørn Walderhaug tlf. 990 47 562 vw@xport.no

For området industri er det max. 50%
tilskudd, begrenset til NOK 6 mill. pr.
prosjekt.
Sitatet:

Nu er det at min
arbeidslyst forlater
skrivebordet.

André Bjerke
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