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Alle kunder gir næring - bare krevende 
kunder gir læring!



IFU/OFU er en tilskuddsordning som skal 
fremme det lønnsomme samarbeidet!

Kompetent 
norsk leverandør

OFU/IFU

Kompetanse Krevende kunde 
Referanse 
Markedskanal

Nytt eller forbedret
produkt/tjeneste/prosess/metode

Internasjonalt
kundelokomotiv

Innovasjon



Nacre - 15 år fra idé til marked!

• Rundt 1990: En idé blir født på
SINTEF Akustikk i Trondheim

• SINTEF forsker på konseptet under 
hele 90-tallet

• Etablerer Nacre i 2000 - en spin-off
fra SINTEF

• Selskapet har som mål å utvikle, 
industrialisere, produsere, selge og 
markedsføre QUIETPRO:

• Mulighet til å gjennomføre radiosamtaler i 
støyende omgivelser

• Beskyttelse mot skadelig støy

• Evne til å lokalisere og identifisere motstanderen

• Kompatibilitet med eksisterende utstyr



Samarbeidet var avgjørende!

• Det norske og svenske forsvaret ser 
behovet av QUIETPRO for å sikre bedre 
kommunikasjon og hørselsbeskyttelse 
av sine styrker.

• OFU-prosjekt etableres fra 2000/2001 
(4 mill.)

• Det norske og svenske forsvaret, Innovasjon 
Norge og Nacre

• Finansiell støtte på tilsammen 30 MNOK

• Sterk involvering i spesifikasjon, utvikling og 
uttesting

• Kontrakt med US Marines på 220 mill 
NOK i 2007. Utvidet i 2007 med en 
bestilling på 175 mill NOK fra US 
Marines og US Army.

• Nacre ble solgt for 750 millioner kroner 
til franske Sperian Protection i 2007!

”Samarbeidet med det norske og svenske forsvaret 
var avgjørende for utviklingen av QUIETPRO. 

Tilgang til kundekompetanse, testmiljøer så vel
som finansiering hadde stor verdi for selskapet, 

men viktigst var det positive engasjementet 
som prosjektdeltakerne la for dagen.”
Eivind Bergsmyr, adm.dir i Nacre



• Stimulere til utvikling av nye produkter eller tjenester, prosesser eller 
metoder med et internasjonalt markedspotensial.

• Kompetanseheving og nye samarbeidsrelasjoner (nettverk).

• Styrke internasjonalisering

• Mer effektiv og moderne forvaltning (OFU).

• Støtten skal være utløsende og verdiskapningen skal skje i Norge.

Mål med ordningen:

Ordningen har ingen søknadsfrist eller tematiske begrensninger

NB!



Det finnes flere gode grunner til hvorfor bedrifter 
bør etablere forpliktende utviklingssamarbeid:

1. Endringer i internasjonal 
arbeidsdeling – utviklingssamarbeid 
stadig viktigere for teknologisk 
avanserte bedrifter

2. Rask tilbakemelding på hva markedet 
har behov for – hvilken nyutvikling 
som har størst brukernytte og 
betalingsvilje

3. Redusert risiko og større 
sannsynlighet for kommersielle 
resultater

Bedrifter som samarbeider med andre foretak, 
lykkes i større grad med sine innovasjoner!



IFU/OFU- et virkemiddel som virker!

• 60% av IFU/OFU prosjektene har i løpet av en 10 års periode 
introdusert helt nye produkter/løsninger på verdensmarkedet. 44 % har 
blitt kommersielle suksesser.

• Prosjektene har bidratt til et klart kompetanseløft, både teknisk og 
kommersielt – teknologisk suksessrate er over 75%. 

• Prosjektene skaper betydelig omsetning, herunder eksport – årlig 
omsetning er større enn samlet bevilgning i tiårsperioden 1995-2005!

• Treffer nyetablerere med særlig høy overlevelsesrate – over 50% av 
bedriftene er under 5 år. 

Addisjonaliteten er høy for rundt 70 % av prosjektene, hvilket er 
vesentlig høyere enn for Innovasjon Norges øvrige virkemidler!

NB!



Hva kjennetegner et prosjekt og en bedrift 
som får mest ut av IFU/OFU?

• Mange ansatte med høy utdannelse

• Høy intern innovasjonskapasitet og/eller formulert innovasjonsstrategi

• Aktiv involvering av samarbeidspartner i utviklingsprosjektet

• Samarbeid med utenlandsk bedrift

50 prosent av bedriftene har mindre enn 5 ansatte og 
2/3 er under 10 år.  

NB!



Hvorfor er IFU/OFU en suksess?

1. Forankret i kundebehov og 
markedsmuligheter

2. Krav til forpliktende 
samarbeid med krevende 
kunde

3. Krav til god 
gjennomføringsevne



Muligheter, krav og vilkår  



Utvikling fra idé til nytt produkt/tjeneste

Idéfase/

forundersøkelse

FoU prototyp Industriell 
prototyp/
nullserie

Volumproduksjon

Pre-kommersiell utvikling

OFU/IFU

Kommersiell fase

Tilskudd til et utviklingsprosjekt er begrenset 
av EUs regler for statsstøtte



Prosjekter som får finansiering skal; 

1. frembringe vesentlige nyheter i markedet 

2. ha et betydelig (internasjonalt) markedspotential

3. utløse prosjekter som ellers ikke vil bli gjennomført 

4. verdiskaping, herunder effektivisering og moderninsering av 
offentlig forvaltning (OFU) 



IFU/OFU-kontrakten

• Juridisk bindende avtale mellom bedriftene i et prosjekt

• Regulerer samarbeid, forpliktelser, eiendomsrett og utnyttelse av 

resultater

• Partenes ansvar, men må godkjennes av Innovasjon Norge

• Dokumentasjonen bør deles opp i kontraktsdel og søknadsdel

• Ikke nødvendig i f m søknad, men før utbetaling av tilskudd

• Intensjonsavtale som vedlegg til søknad anbefales 



Tildelings- og vurderingskriterier

1. Nyhetsverdi 

2. FoU-innhold

3. Markedspotensial  og lønnsomhet

4. Markedsforståelse - forretningsplaner 

5. Kommersiell og teknologisk risiko i f t potensial 

6. Kundebedriftens medvirkning 

7. Samarbeidsforholdet mellom bedriftene

8. Verdiskaping

I forbindelse med større og mer komplekse prosjekter bruker
Innovasjon Norge eksterne rådgivere for å vurdere prosjektenes

teknologiske og kommersielle risiko.

NB!



Innovasjon Norge kan finansiere 25-60% av 
leverandørbedriftens kostnader i prosjektet

• Den offentlige støtten gis som 
hovedregel til leverandør-
bedriften.

• Støtteintensiteten beregnes per 
bedrift og begrenses av 
statstøtteregelverket i EØS. 

• Skattefunn skal utnyttes hvis 
mulig.

OFU/IFU - tilskudd utmåles i forhold til prosjektets risiko 
og i hvilken grad Innovasjon Norges bidrag er utløsende

NB!

Innovasjon Norge

Leverandør
Krevende kunde

Finansiering av prosjektets kostnader deles mellom 
Innovasjon Norge, leverandørbedrift (søker) og den 

krevende kunden.



Maksimale støttesatser baserer seg på EØS-
regelverket for FoU-prosjekter

25 %35 %45 %Hovedprosjekter 

40 %50 %50 %IFU/OFU-forprosjekter

Store

>250

Mellom

50-250

Små

<50Bedriftsstørrelse¹

Støtten til FoU kan økes med en bonus på 15 % dersom det er et reelt 
samarbeid mellom to uavhengige bedrifter hvorav den ene er en SMB (< 

250 ansatte) eller befinner seg i utlandet (EØS). Ingen av 
virksomhetene kan bidra med mer enn 70 % av prosjektkostnadene.

¹ Definsjonen er også avhengig av omsetnings- eller balansetall samt eierskap.



Kostnader som kan inkluderes

• Personellkostnader - bedriftenes egen innsats (timelønn = 1 promille av 
årslønn)

• Materialer, instrumenter, utstyr som er nødvendig for 
prosjektgjennomføringen¹

• Konsulentkostnader, d v s kjøp av tjenester og rådgiving, herunder kjøp 
av forskningsresultater, markedsanalyse, teknisk kunnskap, patenter, 
design osv.

• Administrasjons- og reisekostnader

¹ Investeringer i bygg, anlegg  eller lignende kan ikke tas med

Evt. restverdier i prosjektet, f eks salgbar prototyp
eller deler av innkjøpt utstyr, må trekkes fra. 

NB!



I 2008 skal Innovasjon Norge investere 250 
millioner i nye og spennede prosjekter!
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Mer informasjon om IFU/OFU 
finner du på våre nettsider 

www.innovasjonnnorge.no/ifu (/ofu)!

Takk for oppmerksomheten!



Kommersialisering fra leverandør

Kundebedrift

Leverandør-
bedrift Marked

Prosjekt

Referansekunde



Kommersialisering gjennom kundebedrift

Kundebedrift

Leverandør-
bedrift

Marked

Prosjekt



Kommersialisering gjennom tredjepart

Kundebedrift

Leverandør-
bedrift

Marked

Prosjekt 3. part



Delt kommersialisering

Kundebedrift

Leverandør-
bedrift

Marked 1

Prosjekt

Marked 2


