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Innovasjon Norge og EU

Norske bedrifter skal få mest mulig ut av EØS-avtalen.

De fire friheter: Fri flyt av tjenester, varer, kapital og

mennesker.

EU-programmer
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Oslo

Kristiansand

Bergen

Leikanger

Trondheim

Bodø

Narvik

Tromsø

Teknologi-
overføring og
-rådgivning

Stavanger

EU-/EØS-rådgivning
Regelverk, markeder
og muligheter

Finn en rådgiver i din region

Ås
www.bedriftieu.no/kontakt

- Et integrert nettverk

- Til stede i hele landet

Norske partnere:

Innovasjon Norge
Sintef
Iris
Nofima Mat
Norut
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Hvem?

4000 rådgivere

600 organisasjoner

40 land
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Tjenester
EU-regelverk

EU-programmer

Bedriftssamarbeid

Teknologisamarbeid



EU-regelverk

Case:

Et norsk solcelleselskap ønsker seg inn på italienske markedet. Marked

basert på statlig tilskudd. Hvilket regelverk er gjeldende i EU og Italia?

Løsning:

EEN vet hvem som kan dette i Europakommisjonen

Kommisjonen gir EEN en kontaktperson i Italia

Personen i Italia kan informere at dette er en støtteordning som mest

sannsynlig vil fades ut gradvis fra i år

Bedriften må derfor ta dette inn i beregningen for sitt kundegrunnlag.



EU-regelverk

CE-merking

Case:

En bedrift vurderer å starte import av en motorisert gjødselspreder,

produsert i USA. Den er selvgående og har en 6,5 hk motor. Toppfart ca 11

km/t. Må denne CE-merkes?

Løsning: JA, den må CE-merkes.

Sprederen faller inn under EUs maskindirektiv. Bedriften som importør er

ansvarlig for at denne oppfyller kravene europeisk regelverk for HMS, slik

at den kan omsettes i EØS.
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Finne partner
• Bedriftsmøteplasser

• Databaser



Bedriftsmøteplasser

Case I:

Mobile Nordic

Ønsker å treffe europeiske teleoperatører.

Hadde 12 møter under EEN matchmaking

i Barcelona. Fikk også gratis

inngangsbillett gjennom EEN.

”Møtene resulterte i flere

introduksjoner til viktige potensielle

partnere, deriblant to operatører.”

Kristina Hem, salgssjef



Ønsker du å være partner?
Gå til www.bedriftieu.no

• Klikk på Forskningsmidler fra EU
• Klikk på Partnere til europeiske forskningsprosjekter
• Klikk på Liste over innkomne søk og ta kontakt
• Eller Liste over bedrifter/institutter
• F.eks Partnersøk til siste utlysning i Research for SMEs

Kontakt Kari Rønning (kari.ronning@sintef.no)
• Oppgi hva dere vil gjøre (prosjektstikkord)
• Oppgi hva slags partner dere ønsker (hva skal de gjøre)



Andre kilder

• Eksisterende nettverk

• Nettverk til en av partnerene

• Nettsider som f.eks Cordis

http://cordis.europa.eu/partners-service/home_en.html



EU-programmer

• 19 programmer åpne for norsk deltakelse

Hvorfor orientere seg mot EU?

Tilgang til de beste fagmiljøene i Europa

Anerkjennelse og troverdighet i markedet

Nye markeder

FoU på høyt teknologisk nivå

Finansiering



Takk for meg

Hans Eirik Melandsø
EU-rådgiver
Innovasjon Norge

E-post hamel@innovasjonnorge.no
Telefon: 22 00 26 02


