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Vedlegg 3 

 

Krav, rapporteringsskjema og veileder til statistikk-

rapporteringen for virkemidlene fra KRD 
Oppdatert 1.1.2011 

 

I dette dokumentet definerer Kommunal- og regionaldepartementet kravene til vir-

kemiddelaktørenes rapportering av gitte tilsagn over programkategori 13.50. Do-

kumentet inneholder: 

1. Innhold i tallrapporteringen og krav om hva denne skal omfatte (va-

riabelbeskrivelse) 

2. Rapporteringsmal 

3. Kategorier og kodeliste 

4. Veileder til registrering av kategorier 

5. Veileder til registrering av spesielle registreringskategorier (mål-

grupper) 

1. Innhold i tallrapporteringen 

Tallrapporteringen skal inneholde følgende informasjon: 

 Prosjektnavn og navn på kunde 

 Type ordning 
o  SIVA og IN: Her registreres det om det er finansieringsordning (som sti-

pend og lån), program, prosjekt eller tjeneste. FR: Her registreres det om 

det er f.eks. kommersialiseringsmidler eller infrastrukturmidler. 

 Tiltak/Virkemiddel  
o Her spesifiseres ordningen ytterligere. Registrer programnavn eller navn 

på ordningen. 

 Post 
o Her registreres hvilken post (fra KRD) som er brukt på tiltaket. 

 Kategori 
o Her registreres en tallkode som indikerer hva slags type tiltak det er. Se 

egen kategoriveileder under. 

 Kommunenummer 
o Hovedregelen er at tiltaket skal registreres i den kommunen eller de 

kommuner hvor tiltaket får størst effekt. Jo mer stedbunden prosjektet er, 

dess færre kommuner skal registreres. Fysiske investeringer skal registre-

res på den eller de kommuner hvor investeringen foretas. Bedriftsstøtte 

skal alltid registreres på den kommunen hvor bedriften(e) er lokalisert. 

Fylkesgrenseoverskridende tiltak skal registreres for flere fylker eller i 

kommuner i ulike fylker når dette er tilfelle. 

 Tilsagnsbeløp (kr) 
o Her registres tilsagnsbeløp fra tidligere spesifisert post som har tilfalt 

gjeldende tiltak. 

 Risikolån (kr) 
o Denne kolonnen gjelder kun for Innovasjon Norges risikolån. Merk at det 

er selve lånebeløpet som skal registreres her, mens avsetning til tapsfond 

registreres under variabelen ’tilsagnsbeløp.’ 

 Administrasjons- og gjennomføringskostnader 

o Med administrasjons- og gjennomføringskostnader menes kostnader knyt-

tet til forvaltningen av midlene som definert i retningslinjene for kap. 552, 

post 72.  
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Spesielle registreringskategorier (prioriterte grupper) skal også framgå av rappor-

teringen. Disse gruppene er kvinner, unge, innvandrere, miljø (se utdyping i pkt. 5 

under). 

 

 Miljøformål (0/1): (Kun IN) Dersom tiltaket er et rent miljøtiltak, registreres det 

med verdien 1.  

 Kjennetegn miljørettet pst.: (Kun IN) Dersom tiltaket ikke er et rent miljøtiltak, 

men det kan anslå en prosentandel av midler som tilfaller miljø, registreres pro-

sentandelen her. 

 Kvinner 0/1: Dersom tiltaket er et rent kvinneprosjekt, registreres det med verdi-

en 1. 

 Kjennetegn kvinnerettet pst.: Dersom tiltaket ikke er et rent kvinnetiltak, men 

det kan anslå en prosentandel av midler som tilfaller kvinner, registreres prosent-

andelen her. 

 Unge 0/1: (Kun IN) Dersom tiltaket er et rent tiltak rettet mot unge, registreres 

det med verdien 1. 

 Kjennetegn unge pst.: (Kun IN) Dersom tiltaket ikke er et rent prosjekt for unge, 

men det kan anslå en prosentandel av midler som tilfaller unge, registreres pro-

sentandelen her. 

 Innvandrere 0/1: (Kun IN) Tiltak som er rettet mot innvandrere spesielt, eller 

som har som formål å treffe innvandrere spesielt, registres som 1.  
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2. Rapporteringsmal 
 

 

Tabell 1: Variabler som skal inngå i avlagt rapportering av gitte tilsagn 

Prosjekt-

navn og 

kunde-

navn 

Type 

ordning  

Til-

tak/ 

virke-

middel  

Post Kate-

gori 

Kommu-

nenr. (ev. 

fylke) 

Tilsagns-

beløp 

Risiko-

lån (IN) 

Adm. - 

og 

gjen-

nomfø-

ringsk

ostna-

der 

Miljø-

formål 

(0/1) 

Kjenne-

tegn mil-

jørettet 

pst. 

Kvin-

ner 

(0/1) 

Kjenne-

tegn kvin-

nerettet 

pst. 

 Unge 

(0/1) 

Kjenne-

tegn unge 

pst. 

Inn-

vand-

rere 

(0/1) 

”Tiltak 1”                

”Tiltak 2”                

etc.                
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3. Kategorier og kodeliste 

 

 

 

 

 

 

Arbeidsmål Underkategori Fininndeling Kode 

01 Utvikling av inno-

vasjonssystemer og 

næringsrettede 

nettverk 

Næringshager   0110 

Inkubatorer (og distribuerte inkubato-

rer) 

  0120 

Industriinkubatorer 
(Merknad: sorterer under arbeidsmål 1.3) 

  0130 

Forsknings-/kunnskapsparker   0140 

Nettverk. bransje og klyngeutvikling   0150 

02 Videreutvikle etab-

lerte bedrifter: 

Økonomisk be-

driftsstøtte og 

næringsrettede 

kompetanse-

hevingstiltak 

Bedriftstøtte til etablerte bedrifter, 

eldre enn 5 år 

Innovasjonsprosjekter i 

enkeltbedrifter 

0210 

Kompetanseprosjekter i 

enkeltbedrifter 

0220 

Kapasitetsutvidelse, rasjo-

nalisering og strukturtiltak 

0230 

Annen bedriftsstøtte 0240 

Transportstøtte    0250 

03 Entreprenørskap: 

Økonomisk be-

driftstøtte og andre 

entreprenørskaps-

tiltak som øker 

omfanget av lønn-

somme etableringer 

Bedriftstøtte til nye bedrifter (2-5 år) Innovasjonsprosjekter i 

enkeltbedrifter 

0310 

Kompetanseprosjekter i 

enkeltbedrifter 

0311 

Kapasitetsutvidelse, rasjo-

nalisering og strukturtiltak 

0312 

Annen bedriftsstøtte 0313 

Etablererstøtte til gründere (bedrifts-

støtte til bedrifter under 2 år) 

Innovasjonsprosjekter i 

enkeltbedrifter 

0320 

Kompetanseprosjekter i 

enkeltbedrifter 

0321 

Kapasitetsutvidelse, rasjo-

nalisering og strukturtiltak 

0322 

Annen bedriftsstøtte 0333 

Entreprenørskap i høyere utdanning og 

forskning 

  0340 

Entreprenørskap i grunnskole og vide-

regående skole 

  0350 

Andre tiltak for økt entreprenørskap    0360 

04 Kompetanse Utvikling av utdanningstilbud og 

kompetansehevende tiltak for befolk-

ning, samfunns- og næringsliv 

 0400 

 Andre tiltak   0900 
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4. Veileder til registrering av kategorier 
 

Veilederen er bygget opp slik at vi først beskriver kategoriene. Dernest beskriver vi 

kortfattet hva som inngår i kategorien og på hvilket nivå geografien skal registreres. 

Til sist under hver kategori sier vi litt om når kategorien ikke skal nyttes.  

Koder og kategoribeskrivelser 

0110 – Næringshager 

Institusjoner som tilbyr samlokalisering av bedrifter med spesialisert kompetanse i 

næringssvake områder. Næringshager skal registreres dersom tiltaket bidrar til 

fysisk utbygging av næringshagen, eller planlegging/forprosjektering av fysisk ut-

bygging, eller det er et utviklingstiltak i næringshagen. Fordi vi her mener fysisk 

infrastruktur, er det et krav at geografien registreres på én kommune eller en be-

grenset gruppe av kommuner.  

 

Når skal denne kategorien ikke benyttes? Dersom tilskuddet har entreprenørskap 

som spesifikt formål, så skal tiltaket plasseres i en av kategoriene som har å gjøre 

med entreprenørskap (kategorier 0310–0360). Dersom tilskuddet bidrar til å støtte 

bedrifter i form av bedriftsrettede kompetansehevingstiltak, skal tiltaket plasseres i 

kategoriene for støtte til nettverk (0150) eller bedrifter (0210–0240, 0310–0333). 

 

0120 – Inkubatorer (og distribuerte inkubatorer) 

Med inkubatorer menes et utviklingsmiljø for nye bedrifter i egne lokale med til-

gang på kompetanse, veiledning og nettverk. Med distribuerte inkubatorer menes 

nettverk og system for å overføre inkubatorkompetanse til mer næringssvake om-

råder. Inkubatorer og distribuerte inkubatorer skal registreres dersom tiltaket bi-

drar til fysisk utbygging av inkubatoren, eller planlegging/forprosjektering av fy-

sisk utbygging, eller det er et utviklingstiltak i inkubatoren. Fordi vi her mener fy-

sisk infrastruktur, er det et krav at geografien registreres på én kommune eller en 

begrenset gruppe av kommuner. 

 

Når skal denne kategorien ikke benyttes? Dersom tilskuddet bidrar til å støtte be-

drifter i form av bedriftsrettede kompetansehevingstiltak, skal tiltaket plasseres i 

kategoriene for støtte til nettverk (0150) eller bedrifter (0210–0240, 0310–0333). 

 

0130 – Industriinkubatorer 

En industriinkubator er en inkubator knyttet opp mot en stor industribedrift, ofte 

multinasjonale industriselskaper, eller samling av industribedrifter, også kalt mor-

bedrift som ønsker knoppskyting eller utvikling av nye bedrifter rundt seg. Industri-

inkubatorer skal registreres dersom tiltaket bidrar til fysisk utbygging av inkubato-

ren, eller planlegging/forprosjektering av fysisk utbygging, eller det er et utvik-

lingstiltak i industriinkubatoren. Fordi inkubatoren er stedbunden, er det også et 

krav at geografien registreres på én kommune eller en begrenset gruppe av kom-

muner.  

 

Når skal denne kategorien ikke benyttes? Dersom tilskuddet bidrar til å støtte be-

drifter i form av bedriftsrettede kompetansehevingstiltak, skal tiltaket plasseres i 

kategoriene for støtte til nettverk (0150) eller bedrifter (0210–0240, 0310–0333). 
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0140 – Forsknings-/kunnskapsparker 

Institusjoner som tilbyr lokaler og legger fysisk tilrette for etablering og vekst i sær-

lig kunnskapsintensive bedrifter. De skal ha formelle og reelle koblinger med et 

universitet, en høyskole eller en forskningsinstitusjon og legge til rette for kunn-

skapsoverføring mellom kunnskapsmiljøene og bedriftene i parken. Fordi forsk-

nings- og kunnskapsparker er stedbundne, er det også et krav at geografien regist-

reres på én kommune eller en begrenset gruppe av kommuner. Forsknings- eller 

kunnskapsparker skal registreres dersom tiltaket bidrar til fysisk utbygging av par-

ken, eller planlegging/forprosjektering av fysisk utbygging, eller det er et utvik-

lingstiltak i forsknings- eller kunnskapsparken. 

 

Når skal denne kategorien ikke benyttes? Dersom tilskuddet skal bidra til etable-

ringer/entreprenørskap, så skal tiltaket plasseres i en av kategoriene som har å 

gjøre med entreprenørskap (kategorier 0310–0360).  Dersom tilskuddet bidrar til å 

støtte bedrifter i form av bedriftsrettede kompetansehevingstiltak, skal tiltaket plas-

seres i kategoriene for støtte til nettverk (0150) eller bedrifter (0210–0240, 0310–

0333). 

 

0150 – Nettverk, bransje- og klyngeutvikling. 

Nettverk er en måte å jobbe på hvor ulike aktører som deltar i nettverket drøfter 

felles problemstillinger knyttet til næringsutvikling. Nettverkstiltak kan bidra til at 

aktørene styrer interesser og ressurser rundt bestemte formål de er tjent med. 

Nettverkstiltak kan ta ulike former. Det kan være støtte til seminarer, konferanser, 

forumsmøter, eller bransjerettede/næringsrettede utredninger for ulike typer saks-

komplekser som er viktige for næringslivet. Geografien i nettverksprosjekter er 

mindre stedbunden, og det er tillatt å registrere hele fylket. 

 

Når skal denne kategorien ikke benyttes? Når tiltaket er kompetansehevingstiltak 

for bedrifter benyttes bedriftsstøttekategoriene (kategorier 0210–0240, 0310–0333). 

Når tiltaket er kompetansehevingstiltak for individer og samfunn ellers skal man 

bruke kategori 0400.  

 

0210 – Innovasjonsprosjekter i enkeltbedrifter (eldre enn 5 år) 

a) Prosjekter som fører til innovasjon definert ut fra følgende innovasjonsnivåer: 

 Innovasjon på bedriftsnivå 

Omfatter prosjekter i bedrifter (eldre enn 5 år) som ikke representerer noe 

nytt enten i form av nye produkter, tjenester, produksjonsprosesser eller or-

ganisasjonsformer, annet enn for den aktuelle bedrift. 

 

 Innovasjon på regionalt nivå 

Omfatter prosjekter i bedrifter (eldre enn 5 år) som tar sikte på produksjon 

av produkter og tjenester eller bruk av produksjonsprosesser og organisa-

sjonsformer, som tidligere ikke er produsert eller benyttet i andre bedrifter i 

regionen. Formålet skal primært benyttes første gang slike introduseres i 

regionen, men kan også omfatte prosjekter som styrker regionalt prioriterte 

innovasjonsmiljø.  

 

 Innovasjon på nasjonalt nivå 

Omfatter prosjekter i bedrifter (eldre enn 5 år) som tar sikte på å utvikle og 

introdusere produkter og tjenester som er nye på det nasjonale markedet, 
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og prosjekter som omfatter utvikling og bruk av nye produksjonsprosesser 

eller organisasjonsformer som ikke er introdusert på nasjonalt nivå. Det om-

fatter også introduksjon av tidligere eksporterte produkter og tjenester på 

nye markeder utenlands. 

 

 Innovasjon på internasjonalt nivå 

Omfatter prosjekt i bedrifter (eldre enn 5 år) som tar sikte på å utvikle og in-

trodusere 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. 

 

 b) Prosjekter som omfatter utvikling av ideer med siktemål lisensiering av et pro-

dukt, tjeneste eller produksjonsprosess.  

 

0220 – Kompetanseprosjekter i enkeltbedrifter (eldre enn 5 år) 

Prosjekter i foretak hvor hovedmålet å utvide og/eller heve kompetansen. Eksemp-

ler er prosjekt som er rettet mot kompetanse-, strategi- og ledelsesutvikling eller 

markedsføring og -undersøkelser.   

 

0230 – Kapasitetsutvidelse, rasjonalisering og strukturtiltak i enkeltbedrif-

ter (eldre enn 5 år) 

 Kapasitetsutvidelse 

Prosjekter som innebærer en vesentlig økning av produksjonskapasiteten i 

eksisterende foretak av produkter/tjenester som foretaket allerede produse-

rer. 

 

 Rasjonalisering 

Prosjekter som innbærer utskifting av produksjonsutstyr som effektiviserer 

og moderniserer virksomheten uten at det samtidig finner sted noen vesent-

lig kapasitetsutvidelse eller innføres ny og vesentlig forbedret produksjons-

teknologi. 

 

 Strukturtilpasning 

Prosjekter med formål å bidra til en bedre struktur i en bransje eller verdi-

kjede. Det kan for eksempel omfatte oppkjøp av bedrifter, fusjoner og andre 

prosjekter som påvirker den eksisterende bedriftsstrukturen. Noen utbyg-

gingsprosjekter i enkeltforetak, som oftest i de største foretakene, vil kunne 

påvirke strukturen i bransjer, men skal vanligvis gis et av de andre formåle-

ne. 

  

0240 – Annen direkte støtte til etablerte bedrifter (eldre enn 5 år)  

Her registreres annen direkte støtte til etablerte bedrifter eldre enn 5 år som faller 

utenfor kategoriene 0210, 0220 og 0230.  

 

0250 – Transportstøtte  

Transportstøtte kan kun ytes i forbindelse med den notifiserte transportstøtteord-

ningen. Merk at det gjelder spesielle krav til rapportering av transportstøtte. 

 

Når skal denne kategorien ikke benyttes? Når tiltaket ikke faller inn under den noti-

fiserte transportstøtteordningen.  
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0310 – Innovasjonsprosjekter i enkeltbedrifter (2–5 år) 

a) Prosjekter som fører til innovasjon definert ut fra følgende innovasjonsnivåer: 

 Innovasjon på bedriftsnivå 

Omfatter prosjekter i bedrifter (2–5 år) som ikke representerer noe nytt en-

ten i form av nye produkter, tjenester, produksjonsprosesser eller organisa-

sjonsformer annet enn for den aktuelle bedrift. 

 

 Innovasjon på regionalt nivå 

Omfatter prosjekter i bedrifter (2–5 år) som tar sikte på produksjon av pro-

dukter og tjenester eller bruk av produksjonsprosesser og organisasjons-

former, som tidligere ikke er produsert eller benyttet i andre bedrifter i re-

gionen. Formålet skal primært benyttes første gang slike introduseres i re-

gionen, men kan også omfatte prosjekter som styrker regionalt prioriterte 

innovasjonsmiljø.  

 

 Innovasjon på nasjonalt nivå 

Omfatter prosjekter i bedrifter (2–5 år) som tar sikte på å utvikle og introdu-

sere produkter og tjenester som er nye på det nasjonale marked og prosjek-

ter som omfatter utvikling og bruk av nye produksjonsprosesser eller orga-

nisasjonsformer som ikke er introdusert på nasjonalt nivå. Det omfatter også 

introduksjon av tidligere eksporterte produkter og tjenester på nye marke-

der utenlands. 

 

 Innovasjon på internasjonalt nivå 

Omfatter prosjekt i bedrifter (2–5 år) som tar sikte på å utvikle og introduse-

re produkter og tjenester som er nye på et internasjonalt marked. Videre 

omfatter formålet prosjekter som fører til nye produksjonsprosesser og or-

ganisasjonsformer som ikke er kjent internasjonalt. 

 

b) Prosjekter som omfatter utvikling av ideer med siktemål lisensiering av et pro-

dukt, tjeneste eller produksjonsprosess.  
 

0311 – Kompetanseprosjekter i enkeltbedrifter (2–5 år) 

Prosjekter i foretak hvor hovedmålet å utvide og/eller heve kompetansen. Eksemp-

ler er prosjekt som er rettet mot kompetanse-, strategi- og ledelsesutvikling eller 

markedsføring og -undersøkelser.   

 

0312 – Kapasitetsutvidelse, rasjonalisering og strukturtiltak i enkeltbedrif-

ter (2–5 år) 

 Kapasitetsutvidelse 

Prosjekter som innebærer en vesentlig økning av produksjonskapasiteten i 

eksisterende foretak av produkter/tjenester som foretaket allerede produse-

rer. 

 

 Rasjonalisering 

Prosjekter som innbærer utskifting av produksjonsutstyr som effektiviserer 

og moderniserer virksomheten uten at det samtidig finner sted noen vesent-

lig kapasitetsutvidelse eller innføres ny og vesentlig forbedret produksjons-

teknologi. 
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 Strukturtilpasning 

Prosjekter med formål å bidra til en bedre struktur i en bransje eller verdi-

kjede. Det kan for eksempel omfatte oppkjøp av bedrifter, fusjoner og andre 

prosjekter som påvirker den eksisterende bedriftsstrukturen. Noen utbyg-

gingsprosjekter i enkeltforetak, som oftest i de største foretakene, vil kunne 

påvirke strukturen i bransjer, men skal vanligvis gis et av de andre formåle-

ne. 

 

0313 – Annen støtte til bedrifter (2-5 år) 

Her registreres annen direkte støtte til etablerte bedrifter mellom 2 og 5 år som 

faller utenfor kategoriene 310, 311 og 312. 

 

0320 – Innovasjonsprosjekter i enkeltbedrifter (under 2 år) 

a) Prosjekter som fører til innovasjon definert ut fra følgende innovasjonsnivåer: 

 Innovasjon på bedriftsnivå 

Omfatter prosjekter i bedrifter (under 2 år) som ikke representerer noe nytt 

enten i form av nye produkter, tjenester, produksjonsprosesser eller organi-

sasjonsformer annet enn for den aktuelle bedrift. 

 

 Innovasjon på regionalt nivå 

Omfatter prosjekter i bedrifter (under 2 år) som tar sikte på produksjon av 

produkter og tjenester eller bruk av produksjonsprosesser og organisasjons-

former som tidligere ikke er produsert eller benyttet i andre bedrifter i regi-

onen. Formålet skal primært benyttes første gang slike introduseres i regio-

nen, men kan også omfatte prosjekter som styrker regionalt prioriterte in-

novasjonsmiljø.  

 

 Innovasjon på nasjonalt nivå 

Omfatter prosjekter i bedrifter (under 2 år) som tar sikte på å utvikle og in-

trodusere 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. 

 

 Innovasjon på internasjonalt nivå 

Omfatter prosjekt i bedrifter (under 2 år) som tar sikte på å utvikle og intro-

dusere produkter og tjenester som er nye på et internasjonalt marked. Vide-

re omfatter formålet prosjekter som fører til nye produksjonsprosesser og 

organisasjonsformer som ikke er kjent internasjonalt. 

 

 b) Prosjekter som omfatter utvikling av ideer med siktemål lisensiering av et pro-

dukt, tjeneste eller produksjonsprosess.  

 

0321 – Kompetanseprosjekter i enkeltbedrifter (under 2 år) 

Prosjekter i foretak hvor hovedmålet å utvide og/eller heve kompetansen. Eksemp-

ler er prosjekt som er rettet mot kompetanse-, strategi- og ledelsesutvikling eller 

markedsføring og -undersøkelser.   
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0322 – Kapasitetsutvidelse, rasjonalisering og strukturtiltak i enkeltbedrif-

ter (under 2 år) 

 Kapasitetsutvidelse 

Prosjekter som innebærer en vesentlig økning av produksjonskapasiteten i 

eksisterende foretak av produkter/tjenester som foretaket allerede produse-

rer. 

 

 Rasjonalisering 

Prosjekter som innbærer utskifting av produksjonsutstyr som effektiviserer 

og moderniserer virksomheten uten at det samtidig finner sted noen vesent-

lig kapasitetsutvidelse eller innføres ny og vesentlig forbedret produksjons-

teknologi. 

 

 Strukturtilpasning 

Prosjekter med formål å bidra til en bedre struktur i en bransje eller verdi-

kjede. Det kan for eksempel omfatte oppkjøp av bedrifter, fusjoner og andre 

prosjekter som påvirker den eksisterende bedriftsstrukturen. Noen utbyg-

gingsprosjekter i enkeltforetak, som oftest i de største foretakene, vil kunne 

påvirke strukturen i bransjer, men skal vanligvis gis et av de andre formåle-

ne. 

 

0333 – Annen støtte til bedrifter yngre enn 2 år  

Her registreres annen direkte støtte til etablerte bedrifter yngre enn 2 år som faller 

utenfor kategoriene 0320, 0321 og 0322. 

 

Felles for kategoriene 0210-0240 og 0310-0333: 

Kategoriene skal ikke benyttes dersom tilskuddet ikke er direkte støtte til etablerte 

bedrifter. For nærmere definisjon av støtte, se FADs veileder: 

http://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/Konkurransepolitikk/stotteveil

ederen.pdf). Dersom forvalteren kjøper en tjeneste, er ikke dette støtte, men kjøp av 

tjenester. Eksempler på kjøp av tjenester er utredninger som belyser ulike saks-

komplekser, for eksempel bransjevise utredninger (0150). Kategoriene skal heller 

ikke benyttes når kompetansehevingstiltak er rettet mot individer (0400). 

 

0340 – Entreprenørskap i høyere utdanning og forskning  

Her registreres alle aktiviteter for entreprenørskap i høyere utdanning og innenfor 

FoU-miljøer. Denne kategorien er aktuell for tiltak for å kommersialisere idéer som 

ikke er direkte bedriftsstøtte. Kommersialiseringstiltak er mindre stedbundne fordi 

tiltak kan rette seg mot større områder. Det er derfor tillatt å registrere hele fylket. 

 

Når skal denne kategorien ikke benyttes? Når tiltaket ikke er tilretteleggende, men 

direkte bedriftsstøtte, eller når tiltaket er rettet mot entreprenørskap i grunnskole 

og videregående skole (0350). 

 

0350 – Entreprenørskap i grunnskole og videregående skole  

Denne kategorien er aktuell for tiltak for entreprenørskap i grunnskole og videre-

gående skole, inkludert skole- og næringslivssamarbeid. Partnerskapsavtaler og 

etablering av elev- og/eller ungdomsbedrifter registreres her. Tiltakene er mindre 

stedbundne fordi tiltak kan rette seg mot større områder. Det er derfor tillatt å re-

gistrere hele fylket. 

http://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/Konkurransepolitikk/stotteveilederen.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/Konkurransepolitikk/stotteveilederen.pdf
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Når skal denne kategorien ikke benyttes? Kategorien skal ikke nyttes ved direkte 

bedriftsstøtte, eller når tiltaket retter seg mot høyere utdanning og forskning 

(0340). 

 

0360 – Andre tiltak for økt entreprenørskap  

Dette kan være etablererskoler, etablererkontorer og nyskapingspriser. Det kan 

også være andre tilretteleggende tiltak.  

 

Når skal denne kategorien ikke benyttes? Når tiltaket passer inn i øvrige kategorier 

om entreprenørskap. 

 

0400 – Utvikling av utdanningstilbud og kompetansehevende tiltak for be-

folkning, samfunns- og næringsliv 

Dette omfatter tiltak som bidrar til å fremme desentralisert utdanning og utvikling 

av nye utdanninger rettet inn mot befolkningen og samfunnslivet generelt. Tiltak 

som registreres her kan være bidrag til utvikling av undervisningsopplegg og opp-

læringsplaner og tiltak for utvikling av nettbaserte undervisningstilbud. Tiltak kan 

være rettet mot videregående utdanning, fagopplæring og høyere utdanning. Tiltak 

kan registreres på hele fylket i den grad tiltaket retter seg mot befolkningen i hele 

fylket. Dersom tiltaket retter seg mot deler av fylket, som for eksempel desentrali-

serte tilbud, bør kommuner spesifiseres,. I tillegg kommer generelle kompetanse-

hevende tiltak rettet mot enkeltpersoner og samfunnsliv generelt og ikke bedrif-

ter/næringsliv, som for eksempel Female Future.   

 

Når skal denne kategorien ikke benyttes? Bedriftsrettede kompetansehevingstiltak 

skal primært registres under bedriftsstøttekategoriene. Utdanningstilbud om entre-

prenørskap skal registreres under kategori 0340.  

 

0900 – Andre tiltak 

Med andre tiltak menes tiltak som ikke kan plasseres i kategoriene ovenfor. Vi ber 

om at innholdet i disse tiltakene spesifiseres slik at systemet kan videreutvikles for 

å ta høyde for aktivitetstyper som eventuelt ikke er fanget opp innenfor dette sys-

temet. Tiltakene innenfor denne bør vurderes i hvert enkelt tilfelle. 
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5. Veileder til registrering av spesielle registreringskategori-

er (prioriterte grupper) 

Kvinner 

Tiltak som når kvinner spesielt eller som har som formål å treffe kvinner spesielt. 

Aktuelle prosjekter kan være direkte bedriftsstøtte og ”flytt hit”-kampanjer rettet 

mot kvinner. 

 

Et tiltak skal registreres som rettet mot kvinner dersom ett av kriteriene er oppfylt: 

 Det er en kvinne som starter egen virksomhet. 

 Tiltaket er spesielt rettet mot å heve kompetansen til kvinner som er ansatt i 

foretaket. 

 Kvinner utgjør mer enn 30 pst. av styret eller ledelsen i bedriften. 

 Tiltaket bidrar til flere kvinnelige eiere, styremedlemmer, ledere eller er 

spesielt rettet mot å øke antall sysselsatte kvinner. 

 Når daglig leder, gründer eller styreleder er en kvinne. 

 Når en kvinne eier mer enn 30 pst. i en bedrift 

 

Kommunal- og regionaldepartementet har satt som mål at innen 2013 skal 40 pst. av 

de næringsrettede midlene gå til kvinner. Virkemiddelaktørene oppfordres til å set-

te måltall for kvinner innenfor forvaltningen av de bedriftsrettede virkemidlene. 

Innenfor programkategori 13.50 avgrenses de næringsrettede tiltakene til å omfatte 

direkte bedriftsstøtte. 

 

Unge 

Tiltak som når unge spesielt eller som har som formål å treffe unge spesielt.  Unge 

defineres her som personer under 35 år.  

 

Ved direkte bedriftsstøtte, skal det registreres unge dersom ett av kriteriene er opp-

fylt: 

 Vedkommende som starter egen virksomhet er under 35 år. 

 Tiltaket er spesielt rettet mot å heve kompetansen til personer under 35 år 

som er ansatt i foretaket. 

 Unge utgjør mer enn 30 pst av styret eller ledelsen i bedriften. 

 Tiltaket bidrar til flere unge eiere, styremedlemmer, ledere eller er spesielt 

rettet mot å øke antall sysselsatte unge. 

 Når daglig leder, gründer eller styreleder er under 35 år. 

 Når en under 35 år eier mer enn 30 pst i en bedrift. 

 

Innvandrere 

Tiltak som når innvandrere spesielt eller som har som formål å treffe innvandrere 

spesielt. Aktuelle prosjekter kan være direkte bedriftsstøtte og ”flytt hit”-kampanjer 

rettet mot innvandrere. 

 

Et tiltak skal registreres som rettet mot innvandrere dersom ett av kriteriene er 

oppfylt: 

 Det er en innvandrer som starter egen virksomhet. 
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 Tiltaket er spesielt rettet mot å heve kompetansen til innvandrere som er 

ansatt i foretaket. 

 Innvandrere utgjør mer enn 30 pst av styret eller ledelsen i bedriften. 

 Tiltaket bidrar til flere innvandrereiere, styremedlemmer, ledere eller er 

spesielt rettet mot å øke antall sysselsatte innvandrere. 

 Når daglig leder, gründer eller styreleder er en innvandrer. 

 Når en innvandrer eier mer enn 30 pst i en bedrift. 

 

Miljø 

Tiltak som er miljøbegrunnet, der hovedformålet med prosjektet er å bidra til na-

turmiljøforbedringer, miljøforbedrende kommersialiseringer, forbedret miljøkvalitet 

i produkter, produksjonsprosesser osv., alternative energikilder og prosjekter som 

skal bidra til bedre ressursforvaltning. 
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