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Supplerende oppdragsbrev 2020 for Enova SF – EUs innovasjonsfond 
 
1. Innledning 
Klima- og miljødepartementet viser til oppdragsbrevet for Enova SF for 2020 som gir de 
økonomiske rammene for Enova i 2020 og en nærmere beskrivelse av mål, oppdrag og 
rapporteringskrav. Dette oppdragsbrevet supplerer oppdragsbrevet for 2020 med tillegg 
under punkt 3 Særskilte oppdrag og punkt 6.1.2 Administrasjon.  
 
Bakgrunnen for dette supplerende oppdragsbrevet er kommisjonsforordning (EU) 2019/856 
(forordning om driften av et Innovasjonsfond). Forordningen forventes formelt innlemmet i 
EØS-avtalen i løpet av de nærmeste månedene. Når forordningen er innlemmet i EØS-
avtalen vil norske virksomheter kunne søke om støtte fra Innovasjonsfondet på lik linje med 
virksomheter i EU. Første utlysning i fondet er planlagt lansert i juni 2020, med søknadsfrist i 
september 2020.  
 
Det er hensiktsmessig at én nasjonal aktør får ansvaret for forvaltningen av Norges 
deltagelse i Innovasjonsfondet. Som følge av at det er stort sammenfall i mål og 
forvaltningsoppgaver mellom EUs Innovasjonsfond og Enova og de betydelige mulighetene 
for synergier dette innebærer mellom forvaltningen av Norges deltakelse i Innovasjonsfondet 
og Enovas forvaltning av Klima- og energifondet er det besluttet at Enova skal inneha denne 
rollen. Enova vil kunne trekke på kunnskap fra andre relevante offentlige aktører som blant 
annet NVE, Gassnova, Miljødirektoratet og Norges Forskingsråd.  
 
Det vurderes som svært sannsynlig at EU-regelverket vil bli innlemmet i løpet av den 
nærmeste tiden. Dette supplerende oppdragsbrevet gis derfor nå, før EU-regelverket er 
innlemmet i EØS-avtalen, for at Enova skal kunne komme i gang med nødvendige 
forberedelser før den første utlysningsrunden. 
 
2. Tilføyelse under punkt 3 særskilte oppdrag 
Enova skal ha hovedansvar for forvaltningen av Norges deltagelse i Innovasjonsfondet. 
Dette innebærer blant annet at Enova skal ha en informasjons-, rådgivnings- og 
oppfølgingsrolle overfor søkere og potensielle søkere til EUs innovasjonsfond og delta i 
relevante prosesser opp mot EU-kommisjonen for å påvirke innretningen av 
Innovasjonsfondet. 
 
Det tas sikte på å inkludere overstående oppgave i ny avtale om forvaltning av midlene i 
Klima- og energifondet for 2021-2024.  
 
3. Tilføyelse under punkt 6.1.2 administrasjon  
Enova kan i 2020 belaste Klima- og energifondet med inntil 1,7 mill. kroner utover fastsatt 
administrasjonsramme for å ivareta oppgavene knyttet til forvaltningen av Norges deltagelse 
i Innovasjonsfondet.  
 


	1. Innledning
	2. Tilføyelse under punkt 3 særskilte oppdrag
	3. Tilføyelse under punkt 6.1.2 administrasjon

