TILSKUDDSORDNINGER
FOR GRØNN OMSTILLING

Sammenstilt av
Klimapartnere Agder

FORMÅL
Denne brosjyre skal gi dere i
Klimapartenere Agder en bedre
oversikt over hvilke støtteordninger
som finnes, både nasjonale og
regionale. Brosjyren vil bli oppdatert
årlig for å påse at alle
søknadsfristene er oppdaterte og at
informasjonen under hver
støtteordning er korrekt. Vi håper
denne oversikten kan hjelpe dere i å
søke midlene dere trenger for å
omstille dere til det grønne skiftet.
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NASJONALE
TILSKUDDSORDNINGER

KLIMASATS
Klimasats er en støtteordning primært for
kommuner og fylkeskommuner som vil kutte
utslipp av klimagasser og bidra til
omstilling til lavutslippssamfunnet. Det er
derimot ikke slik at private bedrifter ikke
kan søke. I samarbeid med enten kommune
eller fylkeskommune kan private bedrifter
delta i prosjekter støtte av Klimasats. Dette
forutsetter at det offentlige står som
prosjekteier og at
kommunen/fylkeskommunen skriver og
sender søknaden. Agder Fylkeskommune har
hyret inn konsulenter som skal hjelpe alle
kommunene i Agder med søknadsprosessen.

Søknadsfrister 2022
15. februar - Alle typer tiltak
15. september:
Merkostnader for klimatiltak i
konkrete anskaffelser/innkjøp
Tidlig kartlegging av klimatiltak i
bygg og anlegg

Mer om Klimasats finner du her.

ENOVA
Enova har flere målrettede støttetilbud, og
dekker deler av merkostnaden ved å velge
energi- og klimavennlige løsninger. Disse
rommer alt fra støtte til innkjøp av elvarebil
til utvikling av nye produksjonsprosesser i
industrien. Det er gjennom disse
programtilbudene Enova kan bidra. Se
Enovas nettsider for hvilke typer prosjekt
som kan få støtte.

Søknadsfrister 2022
Fortløpende søknadsfrist

PILOT-E
PILOT-E er et finansieringstilbud til norsk
næringsliv, etablert av Forskningsrådet,
Innovasjon Norge og Enova. Målet med
ordningen er at helt nye produkter og tjenester
innen miljøvennlig energiteknologi skal bli
raskere utviklet. De skal også bli tatt i bruk
for å bidra til utslippskutt både i Norge og
internasjonalt.
PILOT-E vil følge opp aktørene gjennom hele
teknologiutviklingsløpet – fra idé til marked.

Søknadsfrister 2022
Utlysning for 2022 antas å
komme i overgangen 2.-3. kvartal
med frist i september.
Mer om PILOT-E finnes her.
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NASJONALE
TILSKUDDSORDNINGER

INNOVASJON NORGE
INNOVASJONSPROSJEKTER
Innovasjon Norge kan tilby finansiering til
bedrifter som bygger sin vekststrategi på
innovasjon. Deres tilskudd til
innovasjonsprosjekter kommer i form av
Miljøteknologiordningen,
Innovasjonskontrakter og
Bioøkonomiordningen. Disse skal bidra til å
styrke bedrifters konkurransekraft og utløse
et potensial for bærekraftig vekst. Det
overordnede målet er verdiskaping i Norge.

Søknadsfrister 2022
Fortløpende søknadsfrist.
Mer om midler fra Innovasjon
Norge finner du her.

Målgruppen for innovasjonstilskudd er innovative bedrifter med internasjonalt
vekstpotensial, der gjennomføringen av et innovasjonsprosjekt ansees som nødvendig
for å lykkes. Hovedmålgruppen er leverandørbedrifter som selv utvikler og senere skal
kommersialisere produktet. Innovasjonstilskudd er relevant for prosjekter som forventes
å ha betydelig effekt, både for bedriften og for samfunnet.

HANDELENS
MILJØFOND
Handelens miljøfond delte i 2021 ut 110
millioner kroner til tiltak for å redusere
plastens miljøproblemer, og er dermed en
veldig spesialisert støtteordning. Tiltak
som har fått støtte tidligere inkluderer
rydding og forebyggende tiltak,
internasjonale prosjekter, sirkulære tiltak,
kunnskapsdeling og teknologi for renere
hav.

Søknadsfrister 2022
Utlysning vil skje høsten 2022.
Det kan også søkes om midler
utenfor utlysninger, men disse
søknadene må oppfylle visse
kriterier for å bli vurdert.
Mer om Handelens miljøfond
finnes her.
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REGIONALE
TILSKUDDSORDNINGER

FORSKNINGSMOBILISERING AGDER
Forskningsmobilisering Agder er et samarbeid
mellom Agder fylkeskommune og Norges
Forskningsråd. Formålet er å stimulere små og
mellomstore bedrifter til å benytte seg av
forskning i sine innovasjons- og
utviklingsprosesser. Dette er et lavterskeltilbud
til alle private bedrifter i Agder med mindre
enn 250 ansatte, men det er en forutsetning at
man ikke har nevneverdig erfaring med
forskning fra tidligere. Det er ikke anledning
for offentlige virksomheter å søke.

Søknadsfrister 2022
Fortløpende søknadsfrist.
Mer om Forskningsmobilisering
Agder finner du her.

Bedriften må ha en ambisjon om at arbeidet skal føre til videre arbeid med forskning
eller samarbeid med forskningsinstitusjoner. Forprosjektet bør være en forberedelse
til å delta i andre finansieringsordninger for forskning, slike som regionale
forskningsfond, Forskningsrådets innovasjonsprogrammer, SkatteFUNN eller EUs
Horisont 2020.
Alle som skal søke må ta kontakt med en kompetansemegler først.
Kompetansemegleren kan gi råd om utforming av prosjektet og hjelpe med å finne
aktuelle forskningsmiljø for prosjektet. Før søknaden sendes inn skal den vises til
prosjektleder for Forskningsmobilisering Agder hos fylkeskommunen for
kvalitetssikring. Les veiledningen i søknadsmalen nøye, og husk å få med alle
obligatoriske vedlegg. Søknaden skal vedlegges egenerklæring om bagatellmessig
støtte, CV for prosjektleder og kopi av utfylt søknadsmal. Alle vedlegg må leveres i
PDF-format. Søknader med manglende vedlegg avvises automatisk.
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REGIONALE
TILSKUDDSORDNINGER

TILSKUDD TIL NÆRINGSUTVIKLING I AGDER
I 2022 er det utlyst to næringsrettede
tilskuddsordninger; Mobilisering til nye
næringer og attraktive arbeidsplasser og
Utviklingstiltak i etablerte klynger.
I vurdering av alle søknader på næringsrettede
tilskuddsmidler vektlegges distrikts- og
regionalpolitisk virkning, at prosjektet har god
kvalitet, god regional forankring og
medvirkning, og at prosjekteier har god
gjennomføringsevne.

Søknadsfrister 2022
Søknadsskjema legges ut
nærmere søknadsfrist. Les mer
om ordningen her.

Agder fylkeskommune ønsker særlig å løfte samhandlings-/utviklingsprosjekter på
tvers av kommunegrenser, sektorer (offentlig/privat/frivillig), samhandling mellom
offentlig sektor, næringsliv og akademia, eller på tvers av næringer og bransjer.

AGDER SYMBIOSE
For å stimulere til overgangen til sirkulær
økonomi, har Agder fylkeskommune satt av
økonomiske midler i 2022 til tiltak som bidrar
til å nå målsettingene om sirkulær økonomi i
Regionplan Agder 2030. Midlene skal i
hovedsak brukes til prosjekter og satsinger
etter følgende prinsipper:
Prosjekter skal gjennomføres i samarbeid med
andre regionale aktører
Midlene kan gå til FoU/I forprosjekter,
mulighetsstudier, utredninger og lignende, men
ikke til investeringer
Midlene skal være utløsende for å få i gang ulike
utviklingsprosjekter, og kan gjerne være
utløsende for tilgang til ytterligere midler

Både private og offentlige aktører kan søke.

Søknadsfrister 2022
Fortløpende søknadsfrist.
Mer om midler fra Agder
Symbiose og kontaktpersoner
finner du her.
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REGIONALE
TILSKUDDSORDNINGER

KLIMA- OG OMSTILLINGSFONDET
KRISTIANSAND
Bystyret etablerer et Klima- og omstillingsfond
i Kristiansand, med 3 millioner kroner i årlig
bevilgning. Fondet har en varighet fra 2021 til
2024. Næringsvirksomheter, privatpersoner,
borettslag og sameier, lag og andre
organisasjoner som ønsker å bidra til å
redusere klimagassutslippene i Kristiansand
kommune, kan søke på tilskuddet.
Hensikten med klima og omstillingsfondet er at
det skal bidra til å redusere
klimagassutslippene som Kristiansand har
ansvar for. Fondet skal hjelpe søkere til å
gjennomføre effektive klimatiltak som bidrar til
å nå klimamålene.
Det kan søkes om tilskudd fra 5000 kr til 250
000 kr.

Søknadsfrister 2022
Det vil være to søknadsfrister per
år, og søknadene behandles
samlet i etterkant av
søknadsfristen. Første utlysning
legges ut 1. mars og søknadsfrist
vil være rundt 19. april.
Mer om fondet finner du her.

REGIONALT NÆRINGSFOND ARENDAL,
FROLAND, GRIMSTAD
Regionalt næringsfond for Arendal, Grimstad
og Froland ble opprettet i 2007, og behandler
søknader fra virksomheter og enkeltpersoner i
de 3 kommunene. Vedtak fattes ved flertall i
styremøter. I styret sitter næringssjefene i de 3
kommunene. Kommunene har engasjert felles
saksbehandler til sakene.
I styremøtene møter i tillegg representanter
fra fylkeskommunens næringsavdeling,
Innovasjon Norge, Etablerersenteret IKS og
NAV som observatører. Det gis vanligvis støtte
som kan dekke inntil 50% av godkjent
kostnadsoverslag. De resterende kan dekkes av
egenkapital, lån og/eller egeninnsats.

Søknadsfrister 2022
Det planlegges 4 søknadsfrister
for 2022.
Kontaktpersoner og mer
informasjon finnes her.
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REGIONALE
TILSKUDDSORDNINGER

REGIONALT NÆRINGSFOND ØSTREGIONEN
Virksomheter registrert i Risør, Gjerstad, Vegårshei, Tvedestrand eller Åmli, kan
søke støtte til utviklingen i form av økonomiske tilskudd fra Regionalt næringsfond
for Østregionen.
Næringsfondet er opprettet gjennom statlige/fylkeskommunale og kommunale
bevilgninger, og er et lokalt og regionalt virkemiddel for å styrke næringsliv og
bosetting. Fondet skal fremme etablering av ny næringsvirksomhet, og bidra til å
styrke og videreutvikle eksisterende bedrifter. Nyetableringer og prosjekt som
bedrer sysselsettingsmulighetene for kvinner blir prioritert.
Nyetablerere og bedrifter kan etter søknad få
tilskudd til:
Bedriftsutvikling, f.eks. opplæring,
produktutvikling, markedsføring,
markedsundersøkelser og planlegging, med inntil
50% av kostnadene.
Investeringer, f.eks. utstyr/maskiner ved
oppstarting og utvidelser av mindre bedrifter,
med inntil 30% av kostnadene.
Samlet offentlig støtte kan ikke overstige 50% av
prosjektets kapitalbehov, og maksimalt tilskudd i
et enkeltprosjekt er kr. 200.000,-

Søknadsfrister 2022
Fortløpende søknadsfrist.
Les mer om ordningen her.

FOLKETS KLIMADUGNAD – KRISTIANSAND KOMMUNE
Folkets klimadugnad skal oppmuntre til lokalt
initiativ, engasjement og samarbeid for en
bærekraftig utvikling. Ordningen henvender
seg i første rekke til enkeltpersoner, ikkekommersielle organisasjoner, lag og foreninger
som ønsker å bidra i klimadugnaden.
Eksempler på aktivitet/tiltak som kan få tilskudd
er:
Holdningsfremmende arbeid som bidrar til økt
engasjement og kunnskap
Praktiske tiltak og kostnader til kjøp av utstyr
Gjennomføring av arrangement eller aksjoner,
herunder også innbyggerinitierte arrangementer
under Miljøuka

Søknadsfrister 2022
Utlysning av Folkets
klimadugnad kommer 1. februar
og har en søknadsfrist til 28.
februar.
Mer informasjon om Folkets
klimadugnad finnes her.
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REGIONALE
TILSKUDDSORDNINGER

REGIONALE FORSKNINGSFOND AGDER
(RFF AGDER)
Regionale Forskningsfond (RFF) skal styrke regionenes forskningsevne både
gjennom tilskudd til forskning og innovasjon, og gjennom mobilisering til økt FoUinnsats. RFF Agders viktigste virkemiddel er tilskudd til FoU-prosjekter. Tilskuddene
tildeles gjennom utlysninger av kvalifiseringsprosjekt og hovedprosjekt.
Prosjektene skal ha et tydelig definert innovasjons- og forskningsinnhold og
kvalifisere til videre støtte fra relevante ordninger regionalt, nasjonalt eller
internasjonalt. Utlysningen er løpende, men det er innleveringsfrister i løpet av året.

RFF Agder har tre typer hovedprosjekter i
perioden 2022-2023. Dette er:
Regionale kompetanse- og
samarbeidsprosjekter (RKSP)
Regionale innovasjonsprosjekter for
næringslivet (RIPN)
Regionale innovasjonsprosjekter for offentlig
sektor (RIPO)

Søknadsfrister 2022
Søknadsfrist for hovedprosjekt er
21. november.
Les mer om RFF Agder her.

Formålet med regionale kompetanse- og samarbeidsprosjekter er å utvikle ny
kunnskap og bygge forskningskompetanse som kommunene eller næringslivet
trenger for å møte viktige regionale utfordringer.
Regionale innovasjonsprosjekter i næringslivet og offentlig sektor skal føre til
forskningsbasert innovasjon i næringslivet og kommunal sektor. Hovedprosjektene
er noe mindre enn de som støttes av Forskningsrådet, og de kan fungere som større
forprosjekter til en søknad hos Forskningsrådet eller EU.
Bærekraft er gjennomgående for utlysningene. Det betyr at det stilles krav om at
alle prosjektene skal bidra til bærekraftige løsninger uavhengig av prosjekttype.
FNs bærekraftsmål og bærekraftsmålene i Regionplan Agder 2030 er førende.
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INTERNASJONALE
TILSKUDDSORDNINGER

INTERREG
Agder kan delta i programmene for hele Europa, Nordsjøregionen,
Østersjøregionen og Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS). Alle disse programmene
har prioriteter som kan støtte prosjekter i tilknytning til energi, klima, miljø og
sirkulær økonomi. Felles for disse programmene er at medfinansieringsraten for
norske partnere er 50%.

INTERREG EUROPA
Interreg Europe har som mål å forbedre
gjennomføringen av regional
utviklingspolitikk gjennom
erfaringsutveksling og overføring av god
praksis.

Søknadsfrister 2022
Disse programmene forventes å
gjennomføre de første
utlysningene på prosjektmidler
05.04, med frist 31.05.
Nasjonalt kontaktpunkt er Jon
Halvard Eide.
Mer om Interreg Europa og
kontaktinformasjon finnes her.

INTERREG NORDSJØ
Selskaper med ideer for innovasjon og
bærekraft kan søke midler fra Interreg
Nordsjø. Fondet har fire prioriteringer:
Robuste og smarte økonomier i Nordsjøregionen
Grønn omstilling
En klimamotstandsdyktig region
Bedre styring
Til sammen finnes det 10 spesifikke mål som
prosjektforslaget må dekke. Nasjonal
kontaktperson er Kate Clarke.

Søknadsfrister 2022
Første utlysninger har frist 07.03
og 22.04 avhengig av
prosjekttype.
Mer om Interreg Nordsjø finnes
her.
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INTERNASJONALE
TILSKUDDSORDNINGER

INTERREG ØSTERSJØ
I perioden 2021 til 2027 skal programmet gjennom samarbeid på tvers av
grenser og sektorer bidra til grønn omstilling og mer robuste samfunn.
Programmet skal stimulere til kunnskapsdeling og kompetansehevning og
respondere på utfordringer og behov i Østersjøregionen til det beste for
innbyggerne.
Programmet skal også støtte opp om gjennomføringen av EUs Østersjøstrategi
(makroregional governance) og bidra til kapitalisering av resultater fra ulike
prosjekt på tvers av programmer i regionen (tematiske prosjektplattformer).
Interreg Østersjø støtter samarbeidsprosjekter
innenfor:
Innovative samfunn
Vann og hav
Klimanøytrale samfunn
Institusjonell kapasitetsbygging
Nasjonal kontaktperson er Ann Irene
Sæternes.

Søknadsfrister 2022
Første utlysninger har frist 30.03
og 26.04 avhengig av
prosjekttype.
Mer informasjon om Interreg
Østersjø finnes her.

INTERREG ØKS
Programmet er enda ikke formelt godkjent av
Europa-Kommisjonen, men forventes å bli det i
løpet av våren 2022. De 11 regionene som
inngår i programmet har likevel blitt enige om
at prosjekter innenfor disse fire områdene kan
søke om midler når det åpnes for søknader:
Innovativ region for smart og bærekraftig
økonomisk omstilling
Bærekraftig, sirkulær og klimasmart region
Sammenhengende region med bærekraftig
mobilitet
Grenseløs arbeidsmarkedsregion
Nasjonal kontakt er Frode Frisvoll og regional
kontakt er Jon Halvard Eide.

Søknadsfrister 2022
Den første utlysningen forventes
utlyst i løpet av våren med frist
rett før eller over sommeren
2022.
Mer informasjon om Interreg
ØKS finnes her.
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INTERNASJONALE
TILSKUDDSORDNINGER

HORIZON EUROPE
Horizon Europa er et ambisiøst EU program
for forskning og innovasjon med et budsjett på
€95,5 milliarder. De overliggende målene for
Horizon er å styrke forsknings- og
teknologibaser i Europa, styrke europeisk
innovasjonskapasitet, konkurransedyktighet og
arbeidsplasser, i tillegg til å levere på
innbyggeres prioriteter og forventninger til
den europeiske sosioøkonomiske modellen og
verdier.
Programmet består av tre grunnpilarer for å
treffe sine målsetninger. Som klimapartner er
det særlig klynge 4 «Digital, industry and
space» og klynge 5 «Climate, energy and
mobility» under pilar 2 som er mest
interessante.

Søknadsfrister 2022
Horizon er et stort
finansieringsprogram, og
utlysninger og tilhørende frister
vil være en lang liste. Se derfor
her for mer informasjon og
utlysninger knyttet til din
bransje.

Horizon Europa tildeler også midler for tilpasninger til klimaendringer og
klimanøytrale- og smarte byer. Norges Forskningsråd har nasjonale
kontaktpunkter for ulike deler av programmet.

