10. VEDLEGG
Vedlegg 1: Formål, type bedrift og andre kjennetegn med
definisjoner
Fra og med 2005 har IN foretatt enkelte endringer i inndelingen i formål som benyttes for
å karakterisere prosjektene. Videre er det innført en ny ordning med typologisering av
INs kunder i tråd med de kundegruppene IN skal prioritere. Prosjektene karakteriseres
også gjennom "Andre kjennetegn". Det er innført to nye andre kjennetegn fra 2005.
Til orientering innholder vedlegget formålene, inndelingen i typer kunder samt andre
kjennetegn med definisjoner som benyttes fra og med 2005.
1.

FORMÅL MED DEFINISJONER

Følgende formål med definisjoner gjelder:
16.
17.
18.
19.
20.
21.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Innovasjon på internasjonalt nivå
Innovasjon på nasjonalt nivå
Innovasjon på bransjenivå
Innovasjon på fylkesnivå
Innovasjon på bedriftsnivå
Idéutvikling
Kapasitetsutvidelse
Rasjonalisering
Strukturtilpasning
Kompetanseutvikling
Kapitalstyrking
Miljøforbedring
Utvikling av næringsmiljøer og nettverk
Utredning
Annet

Det er formålene 16 til 21 som er nye og som erstatter de tidligere kodene 1-6 som
omfattet to varianter av nyetableringer og ulike utviklingstiltak i etablerte bedrifter.
Dokumentasjon av omfanget av nyetableringer går ikke tapt gjennom denne endringen
fordi kategoriseringen av type bedrift vil fange opp dette. De nye formålene vil på en
bedre måte kunne karakterisere prosjektenes innovasjonsnivå.
Formålene er definert som følger:
16. Innovasjon på internasjonalt nivå
Omfatter prosjekt i nye eller eksisterende bedrifter som tar sikte på å utvikle og
introdusere produkter og tjenester som er nye på et internasjonalt marked. Videre
omfatter formålet prosjekter som fører til nye produksjonsprosesser og
organisasjonsformer som ikke er kjent internasjonalt.
17. Innovasjon på nasjonalt nivå
Omfatter prosjekter i nye eller eksisterende bedrifter som tar sikte på å utvikle og
introdusere produkter og tjenester som er nye på det nasjonale marked og prosjekter
som omfatter utvikling og bruk av nye produksjonsprosesser eller organisasjonsformer
som ikke er introdusert på nasjonalt nivå. Det omfatter også introduksjon av tidligere
eksporterte produkter og tjenester på nye markeder utenlands.

18. Innovasjon på bransjenivå
Omfatter prosjekter i nye eller eksisterende bedrifter som tar sikte på å utvikle og
introdusere produkter og tjenester i en ny bransje som tidligere er kjent i andre
bransjer. Videre omfatter formålet prosjekter som fører til at produksjonsprosesser og
organisasjonsformer som er benyttet i en bransje overføres til en annen.
19. Innovasjon på fylkesnivå
Omfatter prosjekter i nye eller eksisterende bedrifter som tar sikte på produksjon av
produkter og tjenester eller bruk av produksjonsprosesser og organisasjonsformer
som tidligere ikke er produsert eller benyttet i andre bedrifter i fylket. Formålet skal
primært benyttes første gang slike introduseres i fylket, men kan også omfatte
prosjekter som styrker regionalt prioriterte innovasjonsmiljø.
20. Innovasjon på bedriftsnivå
Omfatter prosjekter i nye eller eksisterende bedrifter som ikke representerer noe nytt
enten i form av nye produkter, tjenester, produksjonsprosesser eller
organisasjonsformer annet enn for den aktuelle bedrift.
21. Idéutvikling
Omfatter utvikling av ideer med siktemål lisensiering av et produkt, tjeneste eller
produksjonsprosess. Dette vil være et typisk formål for oppfinnerstipend.
07 Kapasitetsutvidelse
Formålet omfatter prosjekter som innebærer en vesentlig økning av
produksjonskapasiteten i eksisterende foretak av produkter/tjenester som foretaket
allerede produserer.
08 Rasjonalisering
Formålet omfatter prosjekter som innbærer utskifting av produksjonsutstyr som
effektiviserer og moderniserer virksomheten uten at det samtidig finner sted noen
vesentlig kapasitetsutvidelse eller innføres ny og vesentlig forbedret
produksjonsteknologi.
09. Strukturtilpasning
Formålet omfatter prosjekter med formål å bidra til en bedre struktur i en bransje
eller verdikjede. Det kan for eksempel omfatte oppkjøp av bedrifter, fusjoner og
andre prosjekter som påvirker den eksisterende bedriftsstrukturen. Noen
utbyggingsprosjekter i enkeltforetak, som oftest i de største foretakene, vil kunne
påvirke strukturen i bransjer, men skal vanligvis gis et av de andre formålene.
10. Kompetanseutvikling
Formålet skal benyttes til prosjekter i foretak hvor hovedmålet å utvide og/eller heve
kompetansen. Eksempler er prosjekt som er rettet mot kompetanse-, strategi- og
ledelsesutvikling eller markedsføring og -undersøkelser. For i å ivareta
kompetanseeffekter i tilknytning til prosjekter som har et annet hovedformål, vises
det til at "Kompetanseutvikling" er et av "Andre kjennetegn" som da kan benyttes.
11. Kapitalstyrking
Omfatter endringer i eksisterende finansiering av en bedrift med sikte på forbedring
av kapitalstrukturen i bedriften uten at det er knyttet til et utviklingsprosjekt eller ny
investering. Det kan omfatte at bedriften gis gunstigere lånevilkår eller tilførsel av ny
kapital. Refinansiering av et foretak etter gjeldssanering skal ha dette formål.
Saker som gjelder tilførsel av grunnkapital etter ordningen med nettverkskreditt skal
ha dette formålet. Tilsagn om garanti for driftskreditt uten at dette er i sammenheng
med prosjekter med formål nevnt forøvrig, skal gis dette formål.

12. Miljøforbedring
Formålet skal benyttes dersom miljøforbedring er hovedformålet med prosjektet.
Miljøforbedrende prosjekter kan bl.a. omfatte:
• miljøteknologiske forretningsideer
• bedring av miljøkvaliteten på produkter og produksjonsprosesser
• at foretaket blir miljøsertifisert eller at bedriften innfører miljøledelse
• miljøeffektiv energiomlegging
• miljøvennlig bruk av kulturminner og –miljøet
• kompetansebaserte tjenester innen miljøområdet.
13. Utvikling av næringsmiljøer og nettverk
Formålet omfatter prosjekt som bidrar til å styrke lokale, regionale eller nasjonale
næringsmiljø og etablering og utvikling av nettverk mellom bedrifter og mellom
bedrifter og kunnskapsmiljøer og forskningsinstitusjoner.
14. Utredning
Formålet omfatter utredninger, analyser og forskningsprosjekter som IN eller andre
tar initiativ til. Dette formålet skal ikke omfatte planlegging/utredning av tiltak i
enkeltbedrifter. Formålet er reservert mer generelle utredninger som f.eks.
evalueringsprosjekter og utredning/forskning av nærings- eller regionalpolitiske
problemstillinger.
15. Annet
Dette skal omfatte prosjekter/tiltak som ikke kan henføres til andre formål og kan
bl.a. gjelde administrasjon, informasjon, erfaringsformidling m.v. I saker hvor det
bevilges midler fra ordningen med nettverkskreditt til prosjektledelse, skal dette
formålet benyttes.
I noen av tabellene i rapporten benyttes begrepene Innovasjon 1 og Innovasjon 2. Disse
er avgrenset som følger:
• Innovasjon 1 omfatter formålene 16 TIL 21
• Innovasjon 2 omfatter formålene 16,17, 18 og 21 og gir uttrykk for innovasjon
på et visst nivå
2.

TYPER BEDRIFTER MED DEFINISJONER

En kategorisering av INs kunder i ulike typer er innført fra 2005. Departementene har
utpekt følgende kundegrupper som prioriterte for INs virksomhet:
• etablerere
• unge bedrifter
• SMB med vekstambisjoner og –potensial.
I tillegg er det innført to kategorier til (B og E) for å fange opp bedrifter som faller
utenfor de tre nevnte kategorier slik de er definert.
Definisjonene av de fem kategorier av bedrifter/kunder er følgende:
A. Etablerer
Omfatter enkeltpersoner, flere personer i samarbeid eller personer i eksisterende
bedrifter som har til hensikt å etablere en selvstendig ny bedrift. Slike regnes som
etablerere fra idéfasen til og med to år etter etableringsåret.
B. Knoppskyting/spinn-off/reetablering etter konkurs
Omfatter nyetablerting av bedrift som har utgangspunkt i en eksisterende bedrift.
Bedriften den nystartede bedriften har gått ut fra forutsettes å ha eierinteresser i den
nye. Denne kategori omfatter også bedrifter som reetableres etter konkurs.

Årsaken til at denne kategori innføres er at slike bedrifter ikke vil ha de samme
kjennetegn og utfordringer en helt selvstendig ny bedrift vil ha.
C. Ung bedrift
Omfatter bedrift med alder fra og med tredje år og til og med fem år.
D. SMB med vekstambisjoner og –potensial
Omfatter SMB (i hht internasjonal definisjon) som er eldre enn fem år, har en
omsetning på minst 5 mill NOK og en forventet vekst i omsetningen på minst 100 % i
løpet av de nærmeste fire år eller 20 % pr år over en fireårsperiode.
E. Alle andre kunder
Omfatter alle bedrifter/kunder som ikke faller innenfor en av de fire andre
kategoriene.
3.

"ANDRE KJENNETEGN" MED DEFINISJONER

"Andre kjennetegn" er karakteristika ved det enkelte prosjekt som ofte er uavhengig og
går på tvers av opplysninger om prosjektene forøvrig. ”Andre kjennetegn” er gjerne
knyttet til spesielle satsingsområder der myndighetene har bedt om rapportering på INs
innsats.
Det er innført to nye kjennetegn fra 2005: 9. Samarbeids- og flerbedriftsprosjekter og
10. FoU-basert prosjekt
Det kan krysses av på flere kjennetegn i samme sak. "Andre kjennetegn" omfatter
følgende:
1. Kvinnerettet
2. Internasjonalt rettet
3. Informasjons- og kommunikasjonsteknologirettet
4. Miljørettet
5. Designrettet
6. Kompetanseutvikling
7. Ungdom
8. Økologisk landbruk
9. Samarbeids- og flerbedriftsprosjekter
10. FoU-basert prosjekt
11. Ingen relevante kjennetegn
Definisjonene av kjennetegnene:
1. Kvinnerettet
Dette kjennetegnet skal benyttes dersom prosjektet oppfyller minst ett av følgende
kriterier:
•
•
•
•

Kvinner som starter egen virksomhet
Er spesielt rettet mot å øke kompetansen til kvinner ansatt i foretaket.
Kvinner utgjør mer enn 30 % av styremedlemmene eller ledelsen i en bedrift.
Bidrar til å øke antall kvinnelige eiere, styremedlemmer, ledere eller er spesielt
rettet mot å øke antall sysselsatte kvinner.

2. Internasjonalt rettet
Et viktig mål for IN er å styrke norsk næringslivs konkurranseevne i forhold til utlandet
både på utenlands- og hjemmemarkedet.
Dette
•
•
•

kjennetegnet skal benyttes for prosjekter som:
bidrar til økt eksport
omfatter internasjonalt markedsarbeid for produkter/tjenester
bidrar til innovasjon, produkt- og markedsutvikling i et internasjonalt miljø
fører til teknologiutveksling, eksport og import og bruk av internasjonal FoUkompetanse
• fører til investeringer over landegrenser
• mobiliserer internasjonal kompetent kapital og kunnskap inn i norske
innovasjonsmiljø og næringsliv
• bidrar til økt internasjonal markedsføringskompetanse

Med internasjonalisering menes dermed den totale eksponering næringslivet har mot
omverdenen og som inkluderer forskning, utvikling, utdanning, markedsføring, salg,
oppkjøp, etablering og hjemhenting av innsatsfaktorer og teknologi.
3. Informasjons- og kommunikasjonsteknologirettet
Økt bruk av IKT er et nasjonalt satsingsområde. Bruk av IKT er ikke knyttet til noen
bestemt bransje og vil heller ikke kunne fanges opp av de andre bedrifts- og
prosjektopplysningene som registreres.
Det vil ikke være hensiktsmessig at alle prosjekter hvor kun en del er knyttet til fysiske
IKT-investeringer eller andre IKT-investeringer, blir gitt dette kjennetegnet. For
prosjekter som skal avmerkes som IKT, må minst 50 % av prosjektkostnadene være
knyttet til IKT i form av fysiske investeringer, programvare, FoU, kompetanseheving m.v.
4. Miljørettet
Dette kjennetegnet skal velges når prosjektet i mer eller mindre grad er miljøbegrunnet
der for eksempel ett av formålene med prosjektet er:
• Utvikling/kommersialisering av miljøteknologiske forretningsideer.
• Forbedring av miljøkvaliteten på foretakets produkter, produksjonsprosesser eller
på andre områder
• Prosjektet fører til at foretaket blir miljøsertifisert eller at bedriften innfører
miljøledelse.
• Miljøeffektiv energiomlegging (dvs. mindre behov for energi, effektiv energibruk,
økt varmeproduksjon basert på avfallshåndtering og spillvarme, økt produksjon av
fornybar energi eller miljøvennlig bruk av naturgass)
• Miljøvennlig bruk av kulturminner eller kulturmiljøet
• Utvikling av ulike kompetansebaserte tjenester innen miljøområdet.
En av formålskodene er "Miljøforbedring" som skal benyttes når prosjektet har som
hovedformål miljøforbedring. Alle saker som får denne formålskoden skal også gis
kjennetegnet "Miljørettet".
5. Designrettet
Design vil trolig i de fleste tilfeller kun være et element i de produktutviklings/markedsførings-prosjektene. Dette kjennetegn skal benyttes for prosjekter når design er
en viktig del av prosjektet eller når resultatet av det kan være egnet til å profileres som
design.
Kjennetegnet design skal benyttes i forbindelse med prosjekter som inkluderer en
konkret satsing på produktutformingen med hensyn til ergonomi, funksjonalitet, estetikk,
miljøvennlighet m.m. Det skal også benyttes i prosjekter hvor grafisk design eller
kommunikasjonsdesign inngår i prosjektet og/eller kompetanseoppbygging innen design.

6. Kompetanseutvikling
Kjennetegnet skal benyttes for alle prosjekter som forventes å medføre en styrking av
bedriftens kompetanse.
Registreringen av kjennetegnet "Kompetanseutvikling" skal i tillegg til å omfatte
prosjekter som har som hovedformål kompetanseutvikling (Formål 10), også omfatte
prosjekter som vil føre til kompetanseutvikling uten at dette er hovedformålet med
prosjektet. F. eks. kan det skje betydelig kompetanseheving i forbindelse med
maskininvesteringer med tilhørende opplæringspakker.
7. Ungdom
For å kunne rapportere på bruken av midler ovenfor denne målgruppen, innføres ungdom
som et nytt kjennetegn. Det krysses av dersom prosjektet er innrettet mot
aldersgruppen 18-35 år.
8. Økologisk landbruk
Kjennetegnet skal benyttes for prosjekter som bidra til utvikling av økologisk landbruk.
9. Samarbeids- og flerbedriftsprosjekter
Omfatter flerbedriftsprosjekter, prosjekter som er basert på samarbeid mellom foretak
eller mellom foretak og FoU-institusjoner. Når enkeltforetak går sammen om salgs- og
markedstiltak og fysiske investeringer, f.eks. innen landbruk, skal kjennetegnet benyttes.
10. FoU-basert prosjekt
Omfatter prosjekter som fører til kommersialisering av resultater fra FoU eller at FoU er
en viktig del av prosjektet.
11. Ingen relevante kjennetegn
Skal benyttes dersom ingen av kjennetegnene forøvrig passer til saken.

