Spørsmål og svar
Generelt
1. Vi er en liten leverandør som ønsker å delta – hvordan kan vi komme i kontakt
med relevante aktører?
Vi anbefaler at dere tar direkte kontakt med selskaper dere tror kan være relevante. I tillegg
planlegger Enova å arrangere to markedsmøter – ett i Trondheim og ett i Oslo. Følg med på
våre nettsider.
2. Kan vi få støtte til å teste teknologi for ny fornybar kraftproduksjon?
Dersom kraftproduksjonen er en del av en større demo kan dette inngå. Dersom demoen
handler kun om anlegget for kraftproduksjon anbefaler vi Enovas øvrige programtilbud rettet
mot ny teknologi.
Kriterier
3. Hva skal til for at vi kan delta i konkurransen?
Dere må kvalifisere for å delta i konkurransen ihht kvalifiseringskriteriene.
4. Hvordan blir prosjektene våre vurdert av Enova?
Prosjektene vil bli vurdert ut fra rangeringskriteriene i programmet. Det er viktig å gi en god
beskrivelse av de ulike momentene. Det blir ikke mulig å supplere med informasjon ut over
hva som står i prosjektbeskrivelsen ved søknadstidspunktet.
Støttebeløp
5. Hvor mye kan vi få i støtte?
Støttenivå avhenger av størrelsen på bedriftene som søker. Av prosjektets kostnader kan
Enova dekke:


25 % for store virksomheter



35 % for mellomstore virksomheter



45 % for små virksomheter

Støtten kan økes med ytterligere 15 % dersom ett av følgende vilkår er oppfylt:



Prosjektet omfatter et faktisk samarbeid som inkluderer en SMB bedrift.
Resultatene av prosjektet får omfattende spredning gjennom konferanser,
publikasjoner, åpne datakilder eller programvare med gratis eller åpen kildekode.

6. Hva avgjør om vi er en liten, mellomstor eller stor bedrift?
Forenklet kan man si at man er en liten eller mellomstor bedrift dersom man tilfredsstiller alle
kravene i følgende tabell:
Kategori

Antall ansatte

Omsetning

Balanse

Medium

< 250

≤ € 50M

≤ € 43M

Liten

< 50

≤ € 10M

≤ € 10M

Dersom det ikke er opplagt hvilken størrelse dere har anbefaler vi at dere bruker EU sine
beskrivelser til å fastsette størrelse: http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendlyenvironment/sme-definition_en

7. Vi er et konsortium som består av en liten, en mellomstor og en stor aktør. Hvor
mye kan vi få i støtte?
Konsortiet består av en stor aktør og kan få 25 % i støtte. Ettersom konsortiet også består av
(minst) en liten aktør får dere 15 % bonus. Totalt kan dere derfor få 40 % i støtte.
8. Når blir støtten utbetalt?
Etter at prosjektet er innvilget støtte starter prosjektet i gang. Etter hvert som dere pådrar
dere kostnader blir disse dekket etterskuddsvis av Enova. Dette skjer normalt mellom 2 og 4
ganger i året. 20 % av støttebeløpet holdes igjen til alle rapporter er innlevert.
Søknadsprosess
9. Det koster å utarbeide en søknad, kan vi få dekket disse kostnadene?
Enova har dessverre ikke mulighet til å dekke disse kostnadene. Enova dekker
prosjektkostnader som pådras fra søknad 30 november. Vi anbefaler at dere venter med å
pådra dere ytterligere kostnader til endelig vedtak om støtte fra Enova. Kostnader som pådras
mellom søknadstidspunkt og vedtakstidspunkt må gjøres for egen risiko.
10. Hvor sender vi inn kvalifiseringsdokumentene i fase 1 av konkurransen?
Kvalifiseringssøknaden sendes inn via Enovas søknadssenter. Link til denne kommer på
hjemmesiden til Storskala demokonkurarnse.
11. Hvordan sender vi inn hovedsøknaden i fase 2 av konkurransen?
Hovedsøknaden sendes inn via Enovas søknadssenter. Link til denne kommer på hjemmesiden
til Storskala demokonkurarnse.
12. Hva om vi leverer for sent?
Ettersom dette er en konkurranse må reglene være like for alle. Dersom man ikke overholder
tidsfrister er man dessverre ikke med videre. Vi anbefaler at dere legger inn god margin for
innleveringer.
13. Hva om noe mangler i søknaden?
I utgangspunktet skal søknaden være fullstendig/komplett. Dersom det har skjedd en teknisk
feil vil vi etterspørre dette.
Rapportering
Mer informasjon kommer.
Ord og uttrykk (spesielt fra kriterier)
14. Lavutslippssamfunnet
Hva Enova legger i begrepet kan du lese mer om her: https://www.enova.no/2050-veien-motlavutslippssamfunnet/
15. Kvalifiseringskriterium
Dette kriteriet må innfris for at konsortiet skal gå videre til neste fase i konkurransen.
16. Rangeringskriterium
De konsortiene som kvalifiserer får muligheten til å levere komplett søknad. Disse vil rangeres
i forhold til hverandre basert på rangeringskriterier.

