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Bedrifter flest rigger seg for dagens leveranser 

– ikke for å utvikle morgendagens teknologi.

Med god tilgang til utstyr og 

kompetansemiljøer kan bedriftene lettere 

forberede seg på fremtidens leveranser.



Industri og næringsliv på alle kontinenter utfordres til raskere 

fornyelse og omstilling. I Norge har dette blitt forsterket ved fall i 

oljeprisene

Disruptive teknologier Det grønne skiftetGlobal konkurranse Fall i oljeprisen



• Trender

Globalisering, klimautfordringer, aldrende 

befolkning og forventet lavere etterspørsel i 

petroleumsnæringen på sikt kombinert med den 

teknologiske utviklingen endrer norsk industri.

• Regjeringens politikk

Industrimeldingen skisserer hvilke muligheter og 

utfordringer norsk industri står overfor, og 

beskriver regjeringens politikk for å møte dette. 

• Ambisjoner

Omstilling innenfor bærekraftige rammer, 

betydninger av tilgang på kapital og tilgang på 

kompetanse og viktigheten av forskning, 

innovasjon og teknologiutvikling.

Hovedpoeng; Kompetanse- og 

kapasitetsløft for SMB’ene

Norsk katapult er et av 

tiltakene

Industrimeldingen



Stimulerer morgendagens bedrifter

• Bidrar til etablering og utvikling av nasjonale 
flerbrukssentre til nytte for norsk næringsliv

• Iverksatt med bevilgning over statsbudsjettet 
for 2017 – langsiktig horisont 

• Følger opp Stortingsmelding 27 (2016-2017) 
Industrien – grønnere, smartere og mer 
nyskapende 

• Bygger på vurderinger og anbefalinger gitt i 
rapporten ”Norsk katapult” fra Innovasjon 
Norge, Forskningsrådet og Siva (februar 
2015)

• Samarbeid mellom Siva, Innovasjon Norge 
og Forskningsrådet samarbeider 



Evnen til raskt å ta i bruk ny teknologi 

og nye metoder er avgjørende for 

bedriftens konkurransekraft.

God tilgang til utstyr og 

kompetansemiljøer styrker evnen.



Raskere, rimeligere og bedre vei til 
markedet

• Formål: Bringe et konsept eller en 

prototyp frem mot 

markedsintroduksjon.

• Målgruppe; SMB, men også store 

bedrifter og gründere.

• Tilbyr; Leie av lokaler, utstyr og 

kompetanse - der en kan teste, 

simulere eller visualisere teknologi, 

produkt eller løsning som del av 

innovasjonsprosessen.



1. Investeringsstøtte til utstyr

2. Utviklingsstøtte til kompetanse- og 
tjenesteutvikling

3. Investeringsmidler til lokaler

Norsk katapult tilbyr tre typer finansiering til 
katapult-sentrene



Næringslivets tilgang til fysisk infrastruktur for 

innovasjon er viktig for konkurranseevne og fremtidig 

verdiskaping i Norge. 



SMB’ene opplever at 

katapult-sentrene gjør en 

forskjell for 

utviklingsprosessen 

Bedriften evner raskere, 

rimeligere og bedre å utvikle 

ideer fra konseptstadiet og 

frem til markedsintroduksjon 

Mange relevante bedrifter 

mobiliseres til katapult-

sentrene

Nyttiggjør 

eksisterende utstyr

Katapultsentrene blir 

velfungerende raskt

Samspill mellom 

programmer og 

virkemiddelaktører

Samspill mellom 

miljøene

Tydelig og aktiv 

kommunikasjon

Kritiske 
suksessfaktorer



Overordnede føringer for katapult-sentrene

• Nasjonale flerbrukssentra

• Industriell forankring

• Sterk kobling FoUI og kompetanse

• SMBer i hele landet er viktigste målgruppe 



Forsterker nasjonal infrastruktur

• Forsterke regionale 
innovasjonssystemer for næringslivet

• Binde de regionale systemene sammen 
i en nasjonal struktur

• Åpne innovasjonssystemene – ikke bare 
test-senteret – for bedrifter over hele 
landet



• 2 av 7-9 nasjonale katapult-sentre 

utpekt

• De nasjonale katapult-sentrene skal 

kobles med 

o regionale noder

o kompetanse-sentra

o nasjonale plattform-satsinger

o større industrielle fellesprosjekter



FUTURE MATERIALS

NORWEGIAN CATAPULT CENTRE
GRIMSTAD OG KRISTIANSAND

MANUFACTURING TECHNOLOGY

NORWEGIAN CATAPULT CENTRE
RAUFOSS



INFRASTRUKTUR

inkubatorprogrammet

Infrastrukturordningen

Industriløft

Nasjonal og regional koordinering
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Søknadsprosess

Formål

• Bidra til at bedrifter raskere, rimeligere og bedre evner å utvikle idéer fra 
konseptstadiet og frem til markedsintroduksjon

Rammer

• 125 millioner kroner bevilget fra NFD for 2018

• Siva eiendom



Søknadprosess

Hvem kan søke……..

Norsk katapult retter seg mot søkere med god forankring i 
dynamiske næringsmiljø som har kapasitet og evne til å utvikle 
et flerbrukssenter i tråd med formålet til ordningen

Rettes både mot søkere som skal etablere et katapult-senter og 
søkere som skal videreutvikle et eksisterende katapult-senter.



Søknadprosess

Hvordan søke……..

• Søknadsprosessen i to trinn

• Informasjon og underlag: www.norskkatapult.no

o Beskrivelse av ordningen

o Utlysning med vurderingskriterier

o Søknadsmal I og II

• Leveres i pdf-format til firmapost@siva.no

http://www.norskkatapult.no/
mailto:firmapost@siva.no


Søknadsprosess 

Hva kan det søkes om……

Investeringsstøtte til utstyr:

• Støtten skal brukes til anskaffelse av nytt utstyr og/eller oppgradering og tilpasning av 
eksisterende utstyr.

• Støttesats maks. 50% av totale støtteberettigede kostnader. Gis i hht art 27 i 
statsstøtteregelverket

Utviklingsstøtte til kompetanse- og tjenesteutvikling:

• Støtten skal brukes til prosjekter og aktiviteter i utvikling av senterets tjenestetilbud.

• Støttesats 25-45%. Maks. NOK 6 mill. over 3 år. Gis i hht art 25 i statsstøtteregelverket 

Investeringsmidler til bygg/lokaler:

• Investering skal brukes til oppføring av lokaler, eller til nødvendige tilpasninger av 
eksisterende.

• Gis i tråd med gjeldende prinsipper og føringer for Sivas eiendomsvirksomhet.



Framdriftsplan
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Søknad

Hva kjennetegner et katapult-senter?

• Nasjonalt flerbrukssenter

• Dynamisk næringsmiljø som er spesialisert innenfor områder avgjørende for 
utviklingen av norsk næringsliv

• God tilgang på kompetanse og ressurser

• Samarbeid med FoUoI-miljøer av høy kvalitet

• Sterk næringslivsforankring med forpliktende eierskap

• Moblilisere SMB’er til bruk av katapult-senteret

• Bærekraftig driftsmodell



Søknad - vurderingskriterier

1. Skal katapult-senteret tilby tjenester relatert til et område viktig for norsk industri de neste 
årene?

a) Er området avgjørende for globalt ledende norske virksomheter?  

Vurderes ut fra antall næringsmiljøer samt antall globalt ledende store og små 
bedrifter

b) Er området avgjørende for industri-sektorer (eksempelvis havrom, helse eller smarte 
samfunn) der Norge har et fortrinn?  

Vurderes ut fra hvor stor del av industrien som i betydelig grad er basert på 
teknologien og er innenfor industriområder der Norge vurderes å ha et fortrinn.



Søknad - vurderingskriterier

1. Skal katapult-senteret tilby tjenester relatert til et område viktig for norsk industri de 
neste årene?

c) Kan søker vise til et tett og hensiktsmessig samspill mellom muliggjørende 
teknologi og sektor?

c) Er området i tråd med politiske prioriteringer?

Vurderes ut fra relevante politiske dokumenter samt prioriteringer i det 
næringsrettede virkemiddelapparatet.



Søknad - vurderingskriterier

2. Representerer søker den fremste kompetansen innenfor området i Norge?

a) Henvender ledende norske virksomheter seg til senteret/miljøet i dag?

Vurderes ut fra antall henvendelser vedrørende testing og/eller fagområdet.

b) Har senteret/miljøet tilgang til FoUI miljøer på området av høy kvalitet?

Vurderes ut fra omfang av eksisterende samarbeid samt planlagt samarbeid.



Søknad - vurderingskriterier

2. Representerer søker den fremste kompetansen innenfor området i Norge?

c) Vil senteret være en integrert del av et økosystem for innovasjon?

Vurderes ut fra økosystemets betydning for norsk næringsliv samt 
hvilken rolle senteret skal få i økosystemet, samt hvilke andre 
økosystemer i og utenfor Norge det samarbeides med.

d) Kan søker vise til at de vinner frem i internasjonale konkurranser?

Vurderes ut fra hvorvidt søker med samarbeidspartnere har nådd opp i 
Horizon 2020 prosjekter eller andre internasjonale konkurranser de siste 5 år.



Søknad - vurderingskriterier

3. Kan søker tilby små- og mellomstore bedrifter over hele landet attraktive tjenester innenfor testing, simulering eller visualisering?

a) Har søker presentert tjenester som framstår attraktive i flere bransjer/sektorer? (Trinn 2)

Vurderes ut fra antatt attraktivitet for små og mellomstore bedrifter i ulike bransjer/sektorer.

b) Vil katapult-senteret være tilgjengelig for små og mellomstore bedrifter over hele landet?

Vurderes ut fra geografisk tilgjengelighet (åpent for SMBer fra hele landet er en forutsetning)

c) Kan søker vise til en uttalt ambisjon samt en realistisk plan for mobilisering av små og mellomstore bedrifter? (Trinn 2)

Vurderes ut fra forpliktende formuleringer i søknaden



Søknad - vurderingskriterier

3. Kan søker tilby små- og mellomstore bedrifter over hele landet attraktive tjenester innenfor 
testing, simulering eller visualisering?

d) Hvor mange brukere kan nyttiggjøre seg senteret årlig? (Trinn 2)

Vurderes ut fra skissert kapasitet og muligheter for flere brukere samtidig.

e) Har søker lyktes på området tidligere? (Trinn 2)

Vurderes ut fra søkers egenvurdering og hvordan dette er underbygget.



Søknad - vurderingskriterier

4. Har katapult-senteret en bærekraftig forretningsmodell og forpliktende eierskap

a) Synes forretningsmodellen å være bærekraftig i økonomisk forstand? (Trinn 2)

Vurderes ut fra kundegrunnlag, type tjenester, prismodell, tilgang på ekspertise etc.

b) Er det realistisk å forvente at senteret i år 4 går i balanse uten støtte fra Norsk katapult? (Trinn 2)

Vurderes ut fra framlagt budsjett.



Søknad - vurderingskriterier

4. Har senteret en bærekraftig forretningsmodell og forpliktende eierskap

c) Har bedrifter forpliktet seg til å matche støtten fra Norsk Katapult? (Trinn 2)

Vurderes ut fra omfang og grad av forpliktelse.

d) Er næringslivet representert på eiersiden eller har avgjørende innflytelse på strategisk 
viktige beslutninger i katapult-senteret? (Trinn 2)

Vurderes ut fra næringslivets eierskap og representasjon i 
besluttende organer.



Noen oppsummerende tips på veien

•Perspektiv (rasjonale) – overordnede føringer

•Operasjonelt (for vellykket drift) – 6 kritiske suksess faktorer

•Søknaden
•Vær tro mot søknadsmal punktene og kriteriene

•Forpliktende partnerskap 

• Hvem er motorene?

• Hva ligger i forpliktelsene?

•Balansen mellom raske tilbud/kapasitet og utvikling 
•Brukere raskt kunne nyttiggjøre seg test fasilitetene SMB’ene opplever at 

katapult-sentrene 

gjør en forskjell for 

utviklingsprosessen 

Bedriften evner 

raskere, rimeligere og 

bedre å utvikle ideer 

fra konseptstadiet og 

frem til 

markedsintroduksjon 

Mange relevante 

bedrifter mobiliseres 

til katapult-sentrene

Nyttiggjør 

eksisterende 

utstyr

Katapultsentrene 

blir velfungerende 

raskt

Samspill mellom 

programmer og 

virkemiddelaktører

Samspill 

mellom 

miljøene

Tydelig og 

aktiv 

kommunik

asjon



Søknad
Frister:

• Søknad I leveres innen 22.mars kl. 1200

• Leveres i pdf-format til firmapost@siva.no

• Søknadene blir vurdert av et panel sammensatt av personer fra Innovasjon Norge, 
Forskningsrådet og Siva

• Tilbakemelding innen 16. april.

• Søknad II leveres innen 14.mai kl. 1200

• Søknadene blir vurdert av et panel sammensatt av personer fra Innovasjon Norge, 
Forskningsrådet og Siva. I tillegg vurdering av eksterne eksperter.

• Tildeling 5.juni

• Kontaktperson: Jon Johansen 
Epost: jon.johansen@siva.no

mobil: 95149772

mailto:firmapost@siva.no
mailto:jon.johansen@siva.no


Takk for 
oppmerksomheten!

Nå blir det individuelle møter for de som har meldt seg på. 

Livestream av møtet vil ligge tilgjengelig på Siva og Norsk katapult 
sine hjemmesider.




