
From:                                 "Aud Herbjørg Kvalvik" <Aud.Herbjorg.Kvalvik@innovasjonnorge.no>
Sent:                                  Tue, 11 May 2021 15:43:52 +0200
To:                                      "lene_lysklett@hotmail.com" <lene_lysklett@hotmail.com>
Cc:                                      "Ane Haugen Wexelsen" <ane.wexelsen@orkland.kommune.no>
Subject:                             Oppsummering av samtale og retur av søknad Innovasjon Norge - sak 
2021/584043

Hei og takk for praten i formiddag! 
Det var fint å se og høre deg på Teams. 
Jeg synes vi fikk en grundig prat om prosessen og søknaden. 
 
Søknaden på 550 000 NOK hadde et kostnadsoverslag på over 1 MNOK. 
En vesentlig andel av søknaden gjelder investeringer i bygg. Det gjør at denne saken ikke kan finansieres 
som etablering med etablerertilskudd. 
Det hender at jeg som saksbehandler flytter en sak fra en feil ordning til en riktig ordning, men det 
forutsetter at saken er tilstrekkelig opplyst. 
 
Som jeg sa var søknaden din mangelfull. 
Det fulgte ikke med noen vedlegg eller tilbud som underbygde søknaden. 
For eksempel er skattemelding, årsregnskap eller næringsoppgave for de  to siste år standard info. 
 
Videre må det foreligge markedsaksept. Det må fremkomme informasjon som viser hvilke typer kunder, 
i hvor stort omfang og med hvilken betalingsvilje, forretningen skal leve av. Kalkyler og budsjett er 
nøkkelinformasjon. 
 
Mitt råd er å avvente med søknad om tilskudd til investeringer før du har fått testet ut ideen din fra 
etablererstipendet en sesong. 
 
Innovasjon Norge finansierer ikke vei, vann og avløp til en gård. 
Dersom IN går inn med delfinansiering, er det bare ombygging innendørs, 
som kan bli aktuelt å legge til grunn i et godkjent kostnadsoverslag. 
 
Investeringssaker må underbygges med 

• målsatte tegninger
• tilbud fra alle fag som el, vvs, tømrer osv
• tilbud alle eksterne leveranser
• produktkalkyler på de 3 – 5 viktigste produkt
• investeringsbudsjett, driftsbudsjett, kontantstrømanalyse eller likviditetsbudsjett – evt 

fullstendig driftsplan

Du finner mer info i søknadsmalene. Les nøye seksjonshjelp og felthjelp i søknadsmalen. 
Du finner også generell info under landbruk/tilleggsnæring på hjemmesidene våre. 
 
Også i år er etterspørselen etter tilskuddsmidler langt større enn tilgjengelige rammer. 
Innovasjon Norge er derfor nødt til å prioritere strengt, særlig på tilskuddsmidler. 
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Hei og takk for praten i formiddag!
Det var fint å se og høre deg på Teams.
Jeg synes vi fikk en grundig prat om prosessen og søknaden.

Søknaden på 550 000 NOK hadde et kostnadsoverslag på over l MNOK.
En vesentlig andel av søknaden gjelder investeringer i bygg. Det gjør at denne saken ikke kan finansieres
som etablering med etablerertilskudd.
Det hender at jeg som saksbehandler flytter en sak fra en feil ordning ti l en riktig ordning, men det
forutsetter at saken er tilstrekkelig opplyst.

Som jeg sa var søknaden din mangelfull.
Det fulgte ikke med noen vedlegg eller tilbud som underbygde søknaden.
For eksempel er skattemelding, årsregnskap eller næringsoppgave for de to siste år standard info.

Videre må det foreligge markedsaksept. Det må fremkomme informasjon som viser hvilke typer kunder,
i hvor stort omfang og med hvilken betalingsvilje, forretningen skal leve av. Kalkyler og budsjett er
nøkkelinformasjon.

Mi t t råd er å avvente med søknad om tilskudd til investeringer før du har fått testet ut ideen din fra
etablererstipendet en sesong.

Innovasjon Norge finansierer ikke vei, vann og avløp ti l en gård.
Dersom IN går inn med delfinansiering, er det bare ombygging innendørs,
som kan bli aktuelt å legge ti l grunn i et godkjent kostnadsoverslag.

Investeringssaker må underbygges med
• målsatte tegninger
• tilbud fra alle fag som el, vvs, tømrer osv
• tilbud alle eksterne leveranser
• produktkalkyler på de 3 - 5 viktigste produkt
• investeringsbudsjett, driftsbudsjett, kontantstrømanalyse eller likviditetsbudsjett - evt

fullstendig driftsplan

Du finner mer info i søknadsmalene. Les nøye seksjonshjelp og felthjelp i søknadsmalen.
Du finner også generell info under landbruk/tilleggsnæring på hjemmesidene våre.

Også i år er etterspørselen etter tilskuddsmidler langt større enn tilgjengelige rammer.
Innovasjon Norge er derfor nødt ti l å prioritere strengt, særlig på tilskuddsmidler.



Tilskudd blir benyttet der det er stor nyskapingsgrad, høy risiko og potensiale for betydelig vekst, helst 
internasjonalt. 
Tilskudd til investeringer kombineres vanligvis med betydelig egenkapital og lån. 
Mindre forbedringer eller endringer på eksisterende produkt eller tjeneste, er ikke tilstrekkelig for å 
utløse investeringstilskudd. 
  
I Trøndelag er det allerede mange som tilbyr naturskjønne campingmuligheter, glamping og ulike typer 
overnatting med utsikt/nærhet til natur. 
Nyetableringer eller utvidelser innen dette segmentet, er derfor ikke høyt prioritert i Trøndelag. 
  
I Innovasjon Norges policy for reiseliv heter det at Innovasjon Norge skal utøve forsiktighet i 
medfinansiering av økt overnattingskapasitet. 
Markedstilpasset kapasitetsutvidelse innen overnattingssektoren kan prioriteres i den grad den også 
er med på å heve attraksjonskraften på reisemålet, eller hvor overnattingsprodukt er unikt, en «reason 
to go», 
eller er en flaskehals for utvikling av reisemålet. 
 
Det betyr at du må ha en god plan og fremstå som unik dersom du vil søke finansiering av 
overnattingstilbud hos Innovasjon Norge.
 
Så kom det frem i samtalen i dag at du har stor interesse av å starte med produksjon av mat. 
Du har hatt vellykkede opphold hos mentor. 
Du ønsker å gjøre om driftsbygningen til et spiseri, dvs et serveringssted. 
Du ser hyttefolket som reiser forbi i helgene som en viktig kundegruppe. 
 
Til det er å si at Innovasjon Norge også skal være tilbakeholden med finansiering av (ordinære) 
serveringsbedrifter, 
men vi prioriterer prosjekter som setter lokal mat på menyen, som utvikler matopplevelser på norske 
råvarer eller bidrar til mer bærekraftig produksjon. Derfor er dette et område med muligheter og vil bli 
prioritert dersom det ellers ligger til rette for satsingen. 
 
Vi samarbeider tett med fylkeskommunen og ulike fagmiljø, nettopp for at Trøndelag skal ta en sterkere 
posisjon innen opplevelsesbasert reiseliv. 
 
Jeg foreslår at du vurderer samarbeid med andre bedrifter med godkjente lokaler og egnet utstyr for 
næringsmiddelproduksjon. 
Da kan du leie deg inn for produksjon i tidsrom det er ledig kapasitet. Slik kan du komme i gang med 
uttesting på kunder. 
Får du erfaring fra produksjon og salg av dine spesialiteter, gir det større trygghet for fremtidige 
investeringer i eget produksjonskjøkken. 
 
Her ligger lenke til noen av de mest aktuelle infosidene våre: 
Oppstart av bedrift (innovasjonnorge.no) 
Innovasjon Norges Kompetansesenter
 Reiseliv: innsikt (innovasjonnorge.no) 
 
Det er nettopp lansert en ny nasjonal reiselivsstrategi. 
Den kan du lese mer om her: 

Tilskudd blir benyttet der det er stor nyskapingsgrad, høy risiko og potensiale for betydelig vekst, helst
internasjonalt.
Tilskudd ti l investeringer kombineres vanligvis med betydelig egenkapital og lån.
Mindre forbedringer eller endringer på eksisterende produkt eller tjeneste, er ikke tilstrekkelig for å
utløse investeringstilskudd.

I Trøndelag er det allerede mange som tilbyr naturskjønne campingmuligheter, glamping og ulike typer
overnatting med utsikt/nærhet t i l natur.
Nyetableringer eller utvidelser innen dette segmentet, er derfor ikke høyt prioritert i Trøndelag.

I Innovasjon Norges policy for reiseliv heter det at Innovasjon Norge skal utøve forsiktighet i
medfinansiering av økt overnattingskapasitet.
Markedstilpasset kapasitetsutvidelse innen overnattingssektoren kan prioriteres i den grad den også
er med på å heve attraksjonskraften på reisemålet, eller hvor overnattingsprodukt er unikt, en «reason
to go»,
eller er en flaskehals for utvikling av reisemålet.

Det betyr at du må ha en god plan og fremstå som unik dersom du vil søke finansiering av
overnattingstilbud hos Innovasjon Norge.

Så kom det frem i samtalen i dag at du har stor interesse av å starte med produksjon av mat.
Du har hatt vellykkede opphold hos mentor.
Du ønsker å gjøre om driftsbygningen ti l et spiseri, dvs et serveringssted.
Du ser hyttefolket som reiser forbi i helgene som en viktig kundegruppe.

Til det er å si at Innovasjon Norge også skal være tilbakeholden med finansiering av (ordinære)
serveringsbedrifter,
men vi prioriterer prosjekter som setter lokal mat på menyen, som utvikler matopplevelser på norske
råvarer eller bidrar t i l mer bærekraftig produksjon. Derfor er dette et område med muligheter og vil bli
prioritert dersom det ellers ligger ti l rette for satsingen.

Vi samarbeider tett med fylkeskommunen og ulike fagmiljø, nettopp for at Trøndelag skal ta en sterkere
posisjon innen opplevelsesbasert reiseliv.

Jeg foreslår at du vurderer samarbeid med andre bedrifter med godkjente lokaler og egnet utstyr for
næringsmiddelproduksjon.
Da kan du leie deg inn for produksjon i tidsrom det er ledig kapasitet. Slik kan du komme i gang med
uttesting på kunder.
Får du erfaring fra produksjon og salg av dine spesialiteter, gir det større trygghet for fremtidige
investeringer i eget produksjonskjøkken.

Her ligger lenke ti l noen av de mest aktuelle infosidene våre:
Oppstart av bedrift (innovasjonnorge.no)
Innovasjon Norges Kompetansesenter
Reiseliv: innsikt (innovasjonnorge.no)

Det er nettopp lansert en ny nasjonal reiselivsstrategi.
Den kan du Iese mer om her:

https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/oppstart-av-bedrift/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkompetansesenter.innovasjonnorge.no%2F&data=04%7C01%7CAud.Herbjorg.Kvalvik%40innovasjonnorge.no%7Cf06ad60c35054b493aad08d8d6fcc5d4%7Cc39d49f79eed4307b032bb28f3cf9d79%7C1%7C0%7C637495728427631950%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=0NgKM17HQcxzDwBQ3ccbx%2Bt%2B6LdqXhy55TipFihpN3c%3D&reserved=0
https://www.innovasjonnorge.no/no/verktoy/mulighetsomrader/reiseliv/


 Nasjonal reiselivsstrategi (visitnorway.com) 
 
Søknaden som den foreligger kan ikke behandles. 
I tillegg er IBU-rammen i Trøndelag disponert for 2021. 
Søknaden blir derfor avsluttet fra vår side nå. 
Samtidig er vi enige om at du sender meg en oppdatering på hvordan sommeren har gått i slutten av 
august. 
 
Til sist kan jeg nevne at de fleste virksomheter kommer i gang uten å få tilskudd fra Innovasjon Norge. 
Med god planlegging, utvikling og tilrettelegging, kan camping, overnatting og servering bli lønnsomt 
og gi varige arbeidsplasser uten offentlige tilskudd. 
 
Som du ser setter jeg saksbehandler i kommunen i kopi til informasjon. 
 
Nå ønsker jeg deg masse lykke til med sommeren og matfestivaldeltagelse, så høres vi om noen 
måneder! 
 
Med vennlig hilsen 
 
Aud Herbjørg Kvalvik 
finansieringsrådgiver 
Innovasjon Norge Trøndelag 
 
 

 
+47 958 58 645 
aukva@innovasjonnorge.no 
 
Erling Skakkesgate 33, 7013 Trondheim 
+47 22 00 25 00 
 
Postadresse 
Pb 448 Sentrum, 0104 Oslo 
Org.nr. 986 399 445 MVA 
 
www.innovasjonnorge.no 
 
Interessert I informasjon fra Innovasjon Norge?    HER
The Explorer er Norges offisielle markedsplass for grønn teknologi. theexplorer.no  
 

Nasjonal reiselivsstrategi (visitnorway.com)

Søknaden som den foreligger kan ikke behandles.
I tillegg er lBU-rammen i Trøndelag disponert for 2021.
Søknaden blir derfor avsluttet fra vår side nå.
Samtidig er vi enige om at du sender meg en oppdatering på hvordan sommeren har gått i slutten av
august.

Til sist kan jeg nevne at de fleste virksomheter kommer i gang uten å få tilskudd fra Innovasjon Norge.
Med god planlegging, utvikling og tilrettelegging, kan camping, overnatting og servering bli lønnsomt
og gi varige arbeidsplasser uten offentlige tilskudd.

Som du ser setter jeg saksbehandler i kommunen i kopi t i l informasjon.

Nå ønsker jeg deg masse lykke ti l med sommeren og matfestivaldeltagelse, så høres vi om noen
måneder!

Med vennlig hilsen

Aud Herbjørg Kvalvik
finansieringsrådgiver
Innovasjon Norge Trøndelag
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https://business.visitnorway.com/no/strategi-for-norsk-reiseliv/
mailto:aukva@innovasjonnorge.no
http://www.innovasjonnorge.no/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.innovasjonnorge.no%2Fno%2Fom%2Fkontakt-oss%2Fnyhetsbrev%2F%3Ffbclid%3DIwAR0iQFM5oIxCNA65-uBYiAac57-Mzy9cxeW9Jjv7RIlgWVPglDdinA8wGPQ&data=02%7C01%7CAud.Herbjorg.Kvalvik%40innovasjonnorge.no%7Ceb381cccaeab40edb19c08d8549bf126%7Cc39d49f79eed4307b032bb28f3cf9d79%7C1%7C0%7C637352376024488414&sdata=Xik6%2Fz945XfusQ9N1nmi%2Bjzn6tzeVL9ADqhMFZc7WKY%3D&reserved=0
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