KORONASITUASJONEN, TILTAK BEDRIFTER
Staten

FOR HVEM

Kompensasjonsordning for næringslivet (ca. 20 mrd. pr. mnd)
Lånegarantiordning (ramme 50 mrd)

foretak, omsetningsfall, min 20% i mars

fortløpende

sjå eigen portal

bedrifter som har fått
likviditetsutfordringer

fortløpende

lån fra sin bank der staten
garanterer for 90 % av lånet

produksjon og formidling innenfor og på tvers
av kunst/kulturområder

05.05.2020

m.a. "sesongbedrifter", media,

ikkje avklart

ikkje avklart

SpareBank 1 Hallingdal Valdres
Skue Sparebank
Kulturrådet, tverrgående tilskuddsordning
Anmodningsvedtak frå Stortinget, videre arbeid i regjeringen

FRIST

HVOR MYE

Innovasjon Norge, tiltakspakker for norske oppstart- og vekstbedrifter
Ekstraordinært Innovasjonstilskudd 2020

små og mellomstore bedrifter
med vekstambisjonar

fortløpende

inntil 80% kombinert tilskudd og lån

Tilskudd til markedsavklaring
Tilskudd til kommersialisering - fase 1
Tilskudd til kommersialisering - fase 2
Oppstartlån
Innovasjonslån

tilskudd, teste om det er et marked for en løsning

fortløpende

inntil 100%, maks 150.000

selskaper i en tidlig kommersialiseringsfase

fortløpende

inntil 75%, maks 750.000

gründer eller oppstartsselskaper, som er godt i gang

fortløpende

inntil 75%, maks 750.000

finansiere utvikling og førebuing til vekst i selskapet

fortløpende

lånebeløp maks. 2,4 mill.

nye løsninger, styrking av arbeidskapitalen,

fortløpende

50% av kapitalbehovet

fortløpende

Inntil 4 mill. kroner per bedrift

omstilling, utvikling, vekst og internasjonalisering

Vekstgaranti

innovative og raskt voksende bedrifter

Forskningsrådet
Innovasjonsprosjekt i næringslivet (1,5 mrd)

omfattende innhold av FoU

puljevis

2 - 16 mill pr.prosjekt

Viken, tiltakspakke
Kompetanseheving og bedriftsinten opplæring
Mobilisering til forskning og økt innovasjon
Utvikling av innovasjonsmiljøer i Buskerud
Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud
Etablereropplæring for innvandrere
Næringsutvikling i distriktskommuner
Tilskudd til bedriftsnettverk
Reiselivsnæringa KulturArvOpplevelser
Tiltak reiselivsnæringa, støtte destinasjonsselskapene
20.4.2020, Ver.2

bedrifter

fortløpende

næringslivet/offentlig sektor.

Kr.200 000-350 000, ramme 35 mill

innovasjonsmiljøer og næringsorganisasjoner

22.4, 1.6

bedrifter, kommuner, næringshager m.m

22.4, 1.6

etablererenester

22.4, 1.6

bedrifter i samarbeid, organisasjoner, offentlige aktører

22.4, 1.6

bedrifter som samarbeider om utviklingsprosjekter
kommuner/regionråd, destinasjonsselskap m.m
destinasjonsselskap

Maks. 300.000, total ramme 24 mill.

fortløpende
22.apr

Maks. 500.000
Maks 50%, Total ramme 2 mill.

