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Økonomi i 
kulturmiljøprosjekter
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Hovedmål
Innovasjon Norge skal utløse bedrifts- og 
samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling, og utløse 
regionenes næringsmessige muligheter

Formål
Innovasjon Norge skal være statens og 
fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere 
verdiskapende næringsutvikling i hele landet



•

• Vi legger til rette for nettverk og 
samarbeidsorienterte 
utviklingsprosjekter 

• Det skjer gjennom tre former for 
virkemidler: klyngeprogrammet 
Norwegian Innovation Clusters, 
bedriftsnettverk-tjenesten og 
kompetansesenteret for regional 
omstilling 

Flere innovative næringsmiljøer

• Myndighetenes 
krisepakker gjorde at vi kunne 
gi tilsagn om 8,1 milliarder kroner 
i tilskudd og lån til denne 
gruppen. I 2019 var beløpet 3,3 
milliarder.

• I 2020 lanserte Innovasjon Norge 
et kompetansesenter som gjør det 
enkelt å ta de første stegene for å 
bli en internasjonal bedrift.

Flere vekstkraftige bedrifter

• Sikre et godt finansieringstilbud
til gründerselskaper

• Øke kompetansen til
oppstartbedrifter

• Sørge for at økosystemet for 
oppstart kan opprettholde 
tilbudet gjennom ordningen 
Tilskudd til innovasjons- og 
gründermiljøer

Flere gode gründere

Våre delmål



Våre oppdragsgivere
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Vi er lokalisert der bedriftene er...
Vadsø

Bodø

Tromsø

Alta
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Trondheim

Stavanger
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Sogndal

Vekst- og gründersenteret i Førde

Grimstad
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Borre

Sarpsborg
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Oslo
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Ålesund

Molde
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Tromsø

Alta
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Nordland
Bodø
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Trondheim
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Møre og Romsdal
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Molde

Vestland
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Sogndal
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Stavanger
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Innlandet
Brumunddal
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...og i internasjonale markeder



•
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Vi bidrar i prosjekter for:

Oppstart av bedrift

Innovasjon og utvikling 

Eksport og internasjonal satsing

Landbruk



•

Innovasjon Norges bidrag ble også i 2021 
svært viktig for bedriftenes innovasjons- og 
utviklingsarbeid. Hele 95 prosent av 
bedrifter sier at støtte fra oss var 
utslagsgivende for prosjektene deres.

Bedrifter med støtte fra Innovasjon 
Norge har en gjennomsnittlig årlig mervekst 
i salgsinntekter på 10,4 prosentpoeng mot 
sammenlignbare bedrifter uten slik støtte.

Vi bidrar til mervekstOver 9 milliarder til næringslivet i 2021

Innovasjon Norge kunne bidra med 9,2 milliarder 
kroner til utvikling og innovasjon i næringslivet i 
2021.



•

Så blir spørsmålene:

• Hva kan Innovasjon Norge bidra med i kulturmiljøprosjekter?

eller

• Hva kan kulturmiljøet bety som grunnlag for næringsvirksomhet?



•

Opplevelsesnæringer
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Kulturmiljø er viktig



•

Hva hadde Røros vært som reisemål?



•

iTrollheimen



•

Trøndelag Reiseliv



•

Stokkøya


