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• Forpliktelse som følge av EØS-avtalen siden 1994

• Økonomisk og sosial utjevning i Europa

• Styrke de bilaterale forbindelser mellom giverlandene 

Island, Liechtenstein, Norge og 15 mottakerland

• Norges andel utgjør totalt i underkant av 98 prosent

EØS-midlene: Hva og hvorfor?



• Forpliktelse som følge av EØS-avtalen siden 1994

• Økonomisk og sosial utjevning i Europa

• Styrke de bilaterale forbindelser mellom giverlandene 

Island, Liechtenstein, Norge og 15 mottakerland

• Norges andel utgjør totalt i underkant av 98 prosent

EØS-midlene: Hvilke land?



• Det vil være en bedrift i ett av mottakerlandene som søker om 

og mottar tilskuddet (prosjekteier);

• Søknad med prosjektbudsjett, forretningsplan etc. sendes 

programforvalter basert på offentlig utlysning av 

tilskuddsmidler; 

• Partneres godtgjørelse (budsjett) må inkluderes i prosjektets 

totalbudsjett;

• Norske bedrifter kan normalt ikke motta direkte støtte fra EØS-

midlene

• Prosjekteier har totalansvaret og må sikre kvalitet og full 

finansiering av prosjektet.

Bedrifter fra mottakerland i førersete



- Registrerte virksomheter i Norge

- Registrerte virksomheter i mottagerlandene; 

- Alle typer virksomheter: Bedrifter (privat og offentlig eide),

forskningsinstitusjoner, universiteter, NGOs (frivillige org.),

offentlige aktører / myndigheter.

Hvem kan være partner?



• Norske bedrifter får

• lavterskel-tilgang til internasjonale forretningsmuligheter

• realisert prosjekter de ellers ikke kunne ha gjort

• oppdage nye markeder med høyt kvalifiserte arbeidstakere

• knytte nye kontakter i utlandet og øke kompetansen på 

forretningskultur

• gode referanseprosjekter og aktiviteter som bidrar til å utvikle 

forretningen

• tilgang på finansiering gjennom EØS-midlene fungerer som 

risikoavlastning

Hvorfor er det interessant for norske bedrifter?



Romania

IN forvalter

Næring- og Innovasjon, 
Blå vekst
45 mill. EUR

Fornybar Energi, 
Energieffektivisering
62,8 mill. EUR

Utlysning ute nå,

frist mai

Bulgaria

IN forvalter

Næring- og innovasjon

28,5 mill. EUR

Utlysning ute nå og 
kommer snart

Slovakia

IN programpartner

Næring, Innovasjon, 
velferdsteknologi og
utdanning

20 mill. EUR

Utlysninger vår 2020

Estland

IN programpartner

Næring- og Innovasjon, 
IKT Cyber security

23 mill. EUR 

Utlysning ev. Høst/ 
vinter 2020

Portugal

IN programpartner

Næringsliv, blå vekst, 
innovasjon, forskning
og utdanning

38 mill. EUR

Klima og miljø 24 
mill. EUR

Utlysninger åpne

ICT ICT
e-

helse



Hellas

IN forvalter

Næringsutvikling og
Innovasjon -
Grønn industri, 
Blå vekst og IKT

21,5 mill. EUR

Utlysning stengt

Latvia

IN programpartner

Næring- og
innovasjon

12,5 mill. EUR

Utlysning vår 2020

Polen

IN programpartner

Næring og
Innovasjon, Blå
vekst, Grønn
Innovasjon og
velferdsteknologi

85 mill. EUR

Utlysning åpen, 
frist mai 2019

Litauen

IN programpartner

Næring- og
Innovasjon, 
Grønn Innovasjon

14 mill. EUR 

Utlysning vår 2020

Kroatia

IN Forvalter

• Næring,  Grønn
Innovasjon, 
blåvekst

• 22 mill. EUR 

Utlysning vår 2020

e-
helse

ICTICT ICT



https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/funding-options/


Programmer med welfare technology som focus areaProgrammer med IKT som focus area

„Eligible activities“ innen IKT og Welfare technology

Ca. 30 % 
investeringer i 
digitaliserings
prosesser

70 % joint development of 
innovative products,

processes 100 % joint development
of innovative products,

processes



- Innovativ teknologi for å hjelpe blinde i hverdagen 

- håndholdt apparat som kan brukes til f.eks. navigering 

innendørs, lese tekst, velge farger

- Løsningen vil potensielt spare 45-60 minutter tid for en 

pleier per dag

- I tillegg avansert versjon som kan oppdateres med ny 

software

- Prosjektet har norsk partner som vil bidra med 

spesifisering og utviklingen av softwareløsningen for 

apparatet.

SoundVision - assistanse for å hjelpe synshemmede i hverdagen 
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Tusen takk!


