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Vi skal realisere verdiskapende 
næringsutvikling i hele landet

•Flere gode gründere

•Flere vekstkraftige bedrifter

•Flere innovative næringsmiljøer



IDEAVKLARING UTVIKLING VEKSTMARKEDSINTRODUKSJON

Våre tjenester

Profilering

Finansiering

RådgivningProfilering
Nettverk

Kompetanse



Viktige kriterier når vi vurderer 

prosjektet/bedriften

Nyhetsgrad og innovasjonshøyde

Vekstpotensial,  stort og helst internasjonalt

Team 

Verdiskaping i Norge

Gjennomføringsevne

Utløsende for prosjektet
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Oppkjøp

• Kan finansieres med lån fra Innovasjon Norge (både risikolån og 

lavrisikolån)

• Må være et ledd i et strategisk og strukturelt grep som kompletterer 

selskapets verdikjede eller kjøp av markedsposisjon eller kompetanse

• Kan også være i forbindelse med arv/generasjonsskifte

• Kjøp av «innmat» enklere enn kjøp av aksjer, da det kan tas sikkerhet i 

aktiva

• Verdiskapingen i Norge må øke

• Bidra til innovasjon og internasjonalisering av virksomheten

• Ved større lån er policy til Innovasjon Norge å dele finansiering og risiko 

med andre banker.
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Risikolån (Innovasjonslån)

• Finansiering av bedrifter med lønnsomme prosjekter som er vanskelig 

å finansiere i det private kredittmarkedet på grunn av dårlige eller 

manglende realsikkerheter. 

• Kan normalt dekke inntil 50 prosent av kapitalbehovet i et prosjekt. 

• Risikolån kan ikke finansiere løpende driftsutgifter og brofinansiering, 

men kan finansiere kapitalstyrking og oppkjøp.

• Det skal være sannsynliggjort at lånet kan betjenes gjennom cash flow 

i bedriften senest ½-år etter utbetaling.

• Betryggende sikkerhet for 25% til 75% av lånet som overstiger 2,5 

MNOK. 
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Lavrisikolån

• Målgruppen er bedrifter med et langsiktig finansieringsbehov

• Lavrisikolån finansierer normalt anleggsmidler, men kan også benyttes til 

kapitalstyrking, internasjonalisering, oppkjøp og utviklingsaktiviteter 

• Lån gis på konkurransedyktige markedsmessige betingelser

• Lavrisikolån gis til bedrifter med tilfredsstillende økonomi og betryggende 

sikkerheter gjerne i form av pant, garantier og kausjon

• Lavrisikolån kan gis over hele landet og i alle bransjer





Vi gir lokale

ideer globale

muligheter

visjon


