INVITASJON TIL FINANSIERINGSMØTE 26. APRIL 2017
Tema

:

Tid
:
Sted
:
Møterom :

Mobilisering for offentlig finansiering for utvikling
av egen bedrift
26. april kl. 08:30-12:30
Lillestrøm Kultursenter*
Molly

*vis av vis togstasjonen i Lillestrøm – 10 min fra Oslo S. Alle regiontog mot Kongsvinger, Lillehammer, Dal osv. går direkte til
Lillestrøm. Ikke ta lokaltoget mot Lillestrøm som tar lengre tid.

Bedrifter som satser på forskning og utvikling kan ha rett til å få skattefradrag. Skattefunn kan bidra
med finansiering når en bedrift skal utvikle en ny eller bedre vare, tjeneste eller produksjonsprosess.
Kunnskapsbyen, Solenergiklyngen og OREEC ønsker å sette fokus på virkemidler som bedrifter kan
benytte til finansiering av utvikling i egen bedrift. Vi setter særlig fokus på SkatteFUNN som er det
enkleste virkemidlet og som passer for alle bedrifter og alle bransjer.
Møtet arrangeres i samarbeid med Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge. Videre prosess blir å
følge opp med en workshop med bedriftene som har ideer de ønsker å utvikle og som trenger hjelp til
å søke virkemidler. Seminaret er gratis men krever påmelding: Lenke til påmelding finner du her.

PROGRAM:
08:30 Kaffe, enkel frokost og nettverking
09:00 Velkommen v/Trine Kopstad Berentsen, daglig leder i Solenergiklyngen og prosjektleder hos
Kunnskapsbyen Lillestrøm avd. OREEC
09:05 I dybden om SkatteFUNN – første steg på veien v/Trond Inge Westgaard, Norges
forskningsråd
SkatteFUNN-ordningen er en lavterskel skattefradragsordning for næringslivets kostnader til
forskning og utvikling. Mer info:Link til SkatteFunn
10:00 Pause og påfyll på kaffe

10:15 Kort orientering om - Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA), v/ Svein Erik Moen, Norges
forskningsråd. BIA retter seg mot bedrifter i Norge som er motiverte til å gjennomføre
krevende FoU-prosjekter for å realisere innovasjon. Mer info: Link til BIA
Kort orientering om ENERGIX programmet v/ Trond IngeWestgaard,Norges Forskningsråd
ENERGIX-programmet støtter forskning på fornybar energi, effektiv
energibruk,
energisystem og energipolitikk. Mer info: Link til ENERGIX
10:40 Innovasjon Norge – finansiering for innovative prosjekter og bedrifter v/ Eirik Henriksen
Tidligfase- eller etablert selskap og en unik idé med vekst og internasjonaliseringspotensial? Få
mer informasjon om relevante finansieringsløsninger for ditt prosjekt og selskap.
Tilskudd og lån til gründere - finansiering for realisering i oppstartsfasen. Mer info her
Innovasjonskontrakter -for prosjekter med internasjonalt potensial. Mer info her
Miljøteknologiordningen – finansiering for pilot- og demonstrasjonsanlegg. Mer info her
11:15 Erfaringer med Norges Forskningsråd og Innonvasjon Norge fra bedrift
v/Andreas Bentzen, Otovo (tbc) forteller deres erfaring gjennom SkatteFUNN-prosjekt
gjennom Norges Forskningsråd og lånefinansiering fra Innovasjon Norge.
11:30 Kort Orientering om FORREGION midler og eksempler vellykkede prosjekter v/Inga
Blæsterdalen (tbc)
FORREGION midler kan betale en forsker for et forprosjekt for å bistå næringslivet med en
problemstilling. Alle bransjer, men kun Oslo og Akershus. Mer info: Link til FORREGION
11:40 Kort Oppsummering og om prosessen videre inkludert søknadsverksted v/Trine K Berentsen,
Solklyngen/Kunnskapsbyen Lillestrøm/OREEC
11:45 Mingling og lett lunsj

