
 
 ØKONOMISKE STØTTEORDNIGER FOR 
NÆRINGSLIV/BEDRIFTER  

FOR HVEM  FRIST  HVOR MYE? 

Statlige ordninger  

Kompensasjonsordning for næringslivet 
(ca. 20 mrd. pr. mnd)  

Foretak med omsetningsfall   Fortløpende  Se egen portal  

Lånegarantiordning (ramme 50 mrd.)  Bedrifter som har fått  
likviditetsutfordringer 

Fortløpende Lån fra bedriftens bank der staten garanterer for 90 
prosent av lånet  

Kulturrådet, tverrgående 
tilskuddsordning  

Produksjon og formidling innenfor og på 
tvers av kunst og kulturområder 

05.05.2020  Ramme på 30 mill.  

Innovasjon Norge, egne tiltakspakker for norske oppstart- og vekstbedrifter  

Ekstraordinært Innovasjonstilskudd 
2020  

Små og mellomstore bedrifter med 
vekstambisjoner 

Fortløpende  Inntil 80% kombinert tilskudd og lån  

Tilskudd til markedsavklaring  Gründer eller oppstartsselskaper med 
forretningside som representerer noe 
vesentlig nytt i markedet.  

Fortløpende Inntil 100%, maks 150.000  

Tilskudd til kommersialisering - fase 1  Bedrifter i en tidlig 
kommersialiseringsfase  

Fortløpende Inntil 75%, maks 750.000  

Tilskudd til kommersialisering - fase 2  Gründer- eller oppstartsselskaper, som 
er godt i gang  

Fortløpende Inntil 75%, maks 750.000  

Oppstartlån  AS, yngre enn 5 år. Skal finansiere 
utvikling og forberedelser til vekst i 
selskapet  

Fortløpende Lånebeløp inntil 2,4 mill. per bedrift  

Innovasjonslån  Alle selskaper med noen få unntak som 
skal kommersialisere nye løsninger eller 
trenger å styrke av arbeidskapitalen.   

Fortløpende 50% av kapitalbehovet til bedriften 

Vekstgarantiordning (primært håndtert 
av banker tilsluttet ordningen)  

Innovative og raskt voksende bedrifter  Fortløpende Inntil 4 mill. kroner per bedrift  

Forskningsrådet  

Innovasjonsprosjekt i næringslivet (1,5 
mrd)  

omfattende innhold av FoU  Puljevis  2 - 16 mill pr.prosjekt  

Viken Fylkeskommune   

https://kompensasjonsordning.no/
https://kompensasjonsordning.no/omsetningsfall
https://arbinn.nho.no/forretningsdrift/styrearbeid-og-okonomi/okonomi-og-finansiering/artikler/statens-garantiordning-for-sma-og-mellomstore-bedrifter/
https://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/kulturfondet-korona
https://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/kulturfondet-korona
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/innovasjon-og-utvikling/finansiering-for-innovasjon-og-utvikling/ekstraordinart-innovasjonstilskudd-2020/
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/innovasjon-og-utvikling/finansiering-for-innovasjon-og-utvikling/ekstraordinart-innovasjonstilskudd-2020/
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/oppstart-av-bedrift/oppstartfinansiering/markedsavklaringstilskudd/
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/oppstart-av-bedrift/oppstartfinansiering/kommersialiseringstilskudd/
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/oppstart-av-bedrift/oppstartfinansiering/kommersialiseringstilskudd2/
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/oppstart-av-bedrift/oppstartfinansiering/oppstartslan/
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/innovasjon-og-utvikling/finansiering-for-innovasjon-og-utvikling/innovasjonslan/
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/innovasjon-og-utvikling/finansiering-for-innovasjon-og-utvikling/vekstgarantiordningen/
https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2020/innovasjonsprosjekt-i-naringslivet/
https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2020/innovasjonsprosjekt-i-naringslivet/


Kompetanseheving og bedriftsintern 
opplæring (BIO)  

Alle bedrifter  Fortløpende maks. 300.000, total ramme 24 mill.  

Mobilisering til forskning og økt 
innovasjon  

Bedrifter og offentlig sektor.  Fortløpende Kr.200 000-350 000, ramme 35 mill  

Tilskudd til næringsutvikling og 
omstilling i Østfold 

Bedriftsnettverk, klynger og 
næringslivsorganisasjoner  

22.4 og 1.6   

Tilskudd til PreFoU – Støtte til tidlig-fase-
forsking  

Bedrifter med liten eller ingen FoU-
erfaring. Midlene skal gi bedriften 
mulighet til å videreutvikle en 
innovasjonsidé til å bli et 
forskningsprosjekt. 

Løpende Inntil 200.000 kroner, men ikke mer enn 75 % av 
budsjetterte prosjektkostnader. 

Næringsutvikling i distriktskommuner  Bedrifter i samarbeid, organisasjoner, 
offentlige aktøre  

22.4, 1.6  Ramme 3,5 mill.  

Tilskudd til bedriftsnettverk  Bedrifter som samarbeider om 
utviklingsprosjekter  

Fortløpende Maks. 500.000, ramme 2 mill.  

Digitale kurs for frilansere, selvstendig 
næringsdrivende  

Frilansere, selvstendig næringsdrivende, 
andre.  

 

Ikke avklart  

Oppdraget er gitt til 
Voksenopplæringsforbudet. 
Kurstilbudene vil annonseres 
på viken.no så snart de er 
klare. 

 

Ramme 0,5 mill.  

Tilskudd til større arrangementer 
som profilerer Østfold  

Aksjeselskap eller stiftelser Løpende  

 

https://viken.no/tjenester/tilskudd-og-stotte/tilskudd-og-stotte-felles-i-viken/ny-tilskudd-til-kompetanseheving-og-bedriftsintern-opplaring.22237.aspx
https://viken.no/tjenester/tilskudd-og-stotte/tilskudd-og-stotte-felles-i-viken/ny-tilskudd-til-kompetanseheving-og-bedriftsintern-opplaring.22237.aspx
https://www.regionaleforskningsfond.no/viken/
https://www.regionaleforskningsfond.no/viken/
https://viken.no/tjenester/naringsutvikling/sok-stotte-til-naringsutvikling/tilskudd-til-naringsutvikling-og-omstilling-i-ostfold.2099.aspx
https://viken.no/tjenester/naringsutvikling/sok-stotte-til-naringsutvikling/tilskudd-til-naringsutvikling-og-omstilling-i-ostfold.2099.aspx
https://viken.no/tjenester/tilskudd-og-stotte/tilskudd-og-stotte-ostfold/tilskudd-til-prefou-stotte-til-tidlig-fase-forskning.2166.aspx
https://viken.no/tjenester/tilskudd-og-stotte/tilskudd-og-stotte-ostfold/tilskudd-til-prefou-stotte-til-tidlig-fase-forskning.2166.aspx
https://viken.no/tjenester/tilskudd-og-stotte/tilskudd-og-stotte-felles-i-viken/tilskudd-til-naringsutvikling-i-distriktskommuner.21580.aspx
https://viken.no/tjenester/naringsutvikling/sok-stotte-til-naringsutvikling/tilskudd-til-bedriftsnettverk.21295.aspx
https://viken.no/om-fylkeskommunen/koronavirus/tiltakspakke-for-vikensamfunnet/
https://viken.no/om-fylkeskommunen/koronavirus/tiltakspakke-for-vikensamfunnet/
https://viken.no/tjenester/tilskudd-og-stotte/tilskudd-og-stotte-ostfold/tilskudd-til-storre-arrangementer-som-profilerer-ostfold.2167.aspx
https://viken.no/tjenester/tilskudd-og-stotte/tilskudd-og-stotte-ostfold/tilskudd-til-storre-arrangementer-som-profilerer-ostfold.2167.aspx

