
                                  

 
RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL 

NYETABLERINGER I OPPLAND 
 

Prioriteringer i 

Oppland 

Prioritert:  

Nyskapende prosjekter, virksomheter som retter seg mot større marked enn 

det lokale. Med nyskaping menes nytt produkt eller ny tjeneste, nytt marked 

(anvendelse), ny måte å organisere en virksomhet på eller ny teknologi. 

 

For søknader til BU-midlene er det spesielt fokus på nye produkter og tjenester 

fra landbruket og på videreforedling av landbruksråvarer.   

 

Lavt prioritert:  

Etableringer basert på produksjon av tradisjonelle produkter og tjenester. 

Etableringer der det finnes tilsvarende virksomheter i markedet fra før.  

 

Støttes ikke:  

Virksomheter innen detalj-/agentur-/engros-/netthandel, import, transport, 

finansielle tjenester, frie yrker (advokat, lege, tannlege, forfattervirksomhet ol.), 

ordinær kurs- og konsulentvirksomhet/bedriftsrådgivning, tradisjonell kafe- og 

restaurantvirksomhet, alternativ behandling, hobbyvirksomhet (basert på drift  

på fritiden), eller til overtakelse av eksisterende virksomhet.  

  

Virksomheter som skal tilby tjenester som det offentlige er lovpålagt å tilby  

og eller skal baseres på offentlig støtte/driftstilskudd vil ikke kunne få stipend. 

Dette vil for eksempel gjelde jordmortjeneste, fysioterapeut,  

barnevernsinstitusjon, eldresenter/pleiehjem og psykisk helsevern. 

Hva må du ha gjort 

før du kan søke 

Søker må normalt ha gjennomført første fase dvs ideavklaringsfasen for å 

avklare ideens realisme og om det er grunnlag for å gå videre med ideen ved å 

undersøke/reflektere over følgende hovedpunkter; 

 Er ideen unik? Finnes liknende produkter eller tjenester som kan være 

beskyttet ihht patentrettighetene? 

 Gjøre tidlige avklaringer om noen kan være villig til å kjøpe 

produktet/tjenesten til priser som kan gi en levedyktig bedrift? 

 Definere kunden/målgruppen (konkret)? Hvem er de mest 

betalingsvillige kundene, og hvor stort kan markedet være? 

 Hvilke konkurrenter/konkurrerende tjenester/produkter finnes i dag? 

 Forretningsideen bør defineres, og en første forretningsplan utvikles.  

 

Et selskap skal normalt være etablert før en søknad kan sendes. 



Gjeldende fra 01.01.2011 
 

Tilskudd kan søkes 

til primært to faser 

Bedriftsutviklingsfasen; utvikle og planlegge prosjektet/bedriften i detalj. 

Denne fasen strekker seg fram til produktet eller tjenesten er ferdig utviklet. 

Eksempler på aktiviteter er å utføre markedsanalyser og behovskartlegging, 

utvikle merkevarestrategi og markedsplan, utvikle, designe og teste produkt 

eller tjeneste, budsjett inkl. å definere kapitalbehov og vurdere risiko, utvikle 

organisasjonen, utvikle IPR strategi (design, varemerke, patent), skaffe 

tillatelser og godkjenninger. 

 

Markedsintroduksjonsfasen; gjennomføre planene og strategiene for 

markedsintroduksjon. Produktet/tjenesten tas til markedet og salget begynner i 

større skala. Eksempler på aktiviteter; iverksette pilotkundeaktivitet, design, 

markedsposisjonering, merkevarebygging, distribusjon, forbedringer av 

produkter/tjenester, organisasjonsutvikling.  

Kostnader som kan 

dekkes  

Eksempler på kostnader som kan dekkes er konsulentbistand, reiser, 

kompetansetiltak, mindre fysiske investeringer (kan dekkes primært i 

markedsintroduksjonsfasen), diverse oppstartskostnader etc.  Eget arbeid kan 

normalt godkjennes med inntil 3 mnd i bedriftsutviklingsfasen og 6 mnd i 

markedsintroduksjonsfasen. Annen inntekt/trygd tas hensyn til i vurderingen 

av hva som godkjennes av eget arbeid.   

Støttesats og beløp Støttesats er normalt inntil 50 % av godkjente kostnader. Øvre ramme per 

tilsagn er kr 800 000, og i sum for 3 år ikke over 1,6 mill. pr bedrift.  

Etablereropplæring Søkere anbefales å delta på avklaringskurset ”egen bedrift – noe for deg” og 

etablereropplæring. Kurstilbudene gjennomføres vår og høst, se  

http://www.innovasjonnorge.no/Kontorer-i-Norge/Oppland/. 

Det settes krav om deltakelse på etablereropplæring dersom søker ikke kan 

dokumentere tilsvarende kunnskaper. 

 

For mer 

informasjon 

http://www.innovasjonnorge.no/Finansiering/Etablerertilskudd/ 
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