
Med innovasjon, 
digitalisering og 

lagarbeid i fokus skal 
våre tjenester skape 

merverdi for våre 
kunder.



Våre tjenester

Ønsker du deg 
flere idéer for 
hvordan din 
virksomhet kan 
bli mer lønnsom?

Vi gjør en 
grunnleggende 
analyse av 
bedriften.

Digitalisering Bedriftsrådgivning

Støtteordninger og 
prosjektfinansiering

Produktutvikling og 
innovasjon



Hvordan skaper vi merverdi for våre kunder?

Kan dere ha krav 
på støtteordninger 
som dere ikke vet 
om?

Vi skriver søknader mot offentlige 
støtteordninger, og vi har meget høy 
suksessrate for godkjenning av våre 
innsendte søknader.

Vi bistår dere med å optimalisere 
offentlige tilskudd til bedriften.

Vi frigjør tid fra din bedrifts 
nøkkelpersonell og ledelse.

Vi kan bistå dere med 
effektivisering, prosjektledelse og 
prosjektfinansiering av 
utviklingsprosjekter.





Offentlige støtteordninger

Alle våre pakker tilbys etter No cure – no pay prinsippet. 

Dersom dere ikke får søknaden godkjent – så betaler dere 

selvsagt ingenting. 

Søknad og rapportering

Vår grunnpakke inkluderer å skrive 

søknaden, samt at vi hjelper dere 

med årlig rapportering inkludert i 

vårt honorar.

Identifisere og 
bygge opp FoU-case

Dersom dere ikke har et 
ferdig definert prosjekt som 
dere ønsker å søke om, så 
kan vi bistå dere med dette 
arbeidet.

Realisering av 
prosjektet

Vi har lang erfaring med 
oppstart, gjennomføring, 
finansiering og prosjektledelse 
av utviklingsprosjekter, og vi 
hjelper dere gjerne med dette.



Utvalgte støtteordninger

Forskningsrådet: 
Skattefunn

BIA

Innovasjon Norge:
Etablerertilskudd Fase 1 (bedrifter yngre enn 3 år)

Etablerertilskudd Fase 2 (bedrifter yngre enn 5 år)

Innovasjonskontrakter (IFU/OFU)

Enova
Energiledelse i industrien, anlegg og skip

Energi- og Klimatiltak i transportsektoren



Eksempel for SkattefUNN ordningen:

Små og mellomstore bedrifter: 20 % av 

prosjektkostnadene, kan få opptil 5 millioner 

kroner i skattefradrag (20 % av 25 millioner)*.

Hvor mye kan 
man få i støtte?

Kostnadsføring for egne ansatte: Få dekket opp 

til 44,4% av faktisk lønn for egne ansatte.

* Opp til 10 millioner kroner ved samarbeid med en godkjent 

FoU-Institusjon for små og mellomstore bedrifter, og opp til 8 

millioner ved stor bedrift.

Store bedrifter kan få 18 % av 

prosjektkostnadene, kan få opptil 4,5 millioner 

kroner i skattefradrag (18 % av 25 millioner).



Krav for å kvalifisere til SkatteFUNN-støtte:

Prosjektet skal resultere i forbedret 
vare, tjeneste eller produksjonsprosess.

Årlig rapportering innen 1.mars.

Prosjektet skal være til nytte for 
bedriftene som deltar i prosjektet.

Forbedring/målet for bedriften må 
beskrives (Bedre effektivitet, enklere 
hverdag, bedre kvalitet, etc).

Prosjektet skal gi bedriften og markedet 
ny kunnskap.

SkatteFUNN-prosjektet må ha som mål 
å skape ny kunnskap eller nye 
ferdigheter.

Vi gir dere råd 
om hvordan man 
kan oppfylle 
kravene til 
Skattefunn.



Hvorfor bør vi skrive søknaden for dere?
Vi kjenner regelverket meget godt, og 
vet hvordan man kommer gjennom 
nåløyet med godkjenning av søknad. 
Vi har også lang erfaring med 
byråkratiet rundt søknader og 
rapportering.

De fleste bedrifter som gjør dette på 
egenhånd får avslag på søknader eller 
reduserte utbetalinger fordi de ikke 
kjenner regelverket godt nok.

Dere sparer tid og ressurser, samtidig 
som vi sørger for å optimalisere 
tilskudd til bedriften.

Vi hjelper dere 
gjennom nåløyet 
til godkjenning av 
deres søknad.



No cure – No pay!


