Programkriterier for
Prosjektetableringsstøtte EUs
Innovasjonsfond (PES IF) 20212022
Formål
PES IF skal bidra til å fremme norsk deltakelse i EUs Innovasjonsfond, styrke kvaliteten på søknadene og
mulighetene for at norske aktører får tildelt finansiering fra fondet, samt til å videreutvikle norske aktørers
prosjekter innen fondets tematiske virkeområde.
Innrettingen av PES IF skal avlaste kostnader for norske søkere forbundet med utformingen av konkrete
prosjektforslag til utlysninger i EUs Innovasjonsfond.
Programkriteriene for PES IF er i 2021 tilpasset at utlysningene for store prosjekter i 2021-22 vil ha en søknads- og
tildelingsprosess i ett trinn.

Virkemiddel og støttenivå
Støtten gis som bagatellmessig støtte. Reglene om bagatellmessig støtte følger av Kommisjonens forordning
nr.1407 (2013) som er gjort til norsk lov gjennom forskrift av 14.11.2008 nr.1213 § 2.
Et foretak kan maksimalt få utbetalt 200 000 euro i bagatellmessig støtte i løpet av en tre-årsperiode. Enova vil i
forkant av en eventuell utbetaling av bagatellmessig støtte be om en skriftlig bekreftelse og oversikt over all annen
bagatellmessig støtte som foretaket har mottatt i løpet av de siste tre regnskapsårene. For foretak som er del av
et konsern, gjelder maksimalgrensen som hovedregel for konsernet.
Støtten gjelder per prosjektsøknad, og kan fordeles fritt mellom søknadspartnerne i et konsortium, så lenge
kriteriene for å kunne motta bagatellmessig støtte er oppfylt for alle partnerne. For prosjekter med norsk ansvarlig
søker skal denne søke om PES-midler på vegne av konsortiet.
Norske deltakere i prosjekter med utenlandsk ansvarlig søker kan søke om PES-midler som prosjektdeltaker.
Maksimale rammer for støtte er beskrevet i tabell 1 under. Støtten er avgrenset oppad til 50 % av påløpte,
relevante kostnader.
Terskelverdiene er beskrevet i den offisielle utlysningsteksten på EUs Fundings & Tender Portal. Ved motstrid
mellom denne teksten og den publiserte utlysningsteksten i EUs Innovasjonsfond har sistnevnte forrang.
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Kvalifikasjonskriterier
Søkeren
Norske aktører som inngår blant søkerne i en søknad til EUs Innovasjonsfond kan søke («project proposer»). Det
er en forutsetning at søkeren er direkte ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet, enten alene eller sammen
med søknadspartnere i et konsortium.
Søkeren til PES IF må oppfylle kriteriene for å kunne søke om støtte under den relevante utlysningen i EUs
Innovasjonsfond, inkludert kravene til finansiell gjennomføringsevne. Det innebærer at både private og offentlige
aktører, samt internasjonale organisasjoner kan søke. Privatpersoner eller aktører som opptrer som mellomledd
kan ikke søke. EU-organer kan ikke være en del av et søkerkonsortium. Aktører oppfordres til å sette seg grundig
inn i den relevante utlysningsteksten, som finnes på EUs Fundings & Tender Portal.
Prosjektet
Støtten skal benyttes til aktiviteter som er direkte innrettet mot å utarbeide og ferdigstille en søknad om et konkret
prosjekt til en utlysning i EUs Innovasjonsfond. Godkjente kostnader vil typisk være egne timer og innkjøp av
konsulenttjenester til kvalitetssikring av søknad og/eller underlag.
Søknaden
Elektronisk søknad sendes inn via Enovas søknadsportal.

Tildelingskriterier
Søknader som tilfredsstiller kvalifikasjonskriteriene behandles og prioriteres etter kriteriene i tabell 1 under.
Tabell 1. Tildelingskriterier for PES IF 2021-2022
Søkers rolle

Ansvarlig søker1
Prosjektdeltaker2

Søknaden mottar en
evalueringsrapport 3
200 000 kr
100 000 kr

Tilleggsstøtte når søknad er
over terskelverdi4

Maksimalt støttebeløp per
prosjektsøknad til EUs innovasjonsfond5

300 000 kr

500 000 kr

50 000 kr

150 000 kr

1

Ansvarlig søker: Enten alene eller som koordinator for et konsortium

2

Prosjektdeltaker: Gjelder for norske deltaker i prosjekter med utenlandsk ansvarlig søker

3

Evalueringsrappport: Dokumentasjon i form av Evaluation Summary Report (ESR) eller en tilsvarende evalueringsrapport
fra CINEA som gir Enova grunnlag for å vurdere at søknaden ble sendt inn til EUs innovasjonsfond i forbindelse med
utlysningen, hvem som var ansvarlige søkere, og at den hadde en tilstrekkelig faglig kvalitet til å bli vurdert og rangert.

4

Terkselverdi: Prosjektet må oppnå 3 av 5 mulige poeng for hvert av de aktuelle tildelingskriteriene, tilsvarende 15 som
samlet totalscore blant kriteriene a) klima, b) innovasjon, c) prosjektmodenhet, d) skalerbarhet, og e) kostnadseffektivitet.
5
Maksimalt støttebeløp er begrenset oppad til 50% av påløpte, rapporterte kostnader

Støtten fra PES IF utbetales på bakgrunn av oppnådde evalueringsresultater slik det framgår av tabell 1.
Støttebeløpet er avgrenset oppad til 50 % av rapporterte, påløpte kostnader. Enova kan be om dokumentasjon
over påløpte kostnader i prosjektet.
Det utbetales ikke støtte dersom en søknad ikke sendes inn til evaluering i EUs innovasjonsfond eller dersom en
innsendt søknad vurderes som ikke kvalifisert for utlysningen, slik det framgår av tabell 1 over.
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Prosess og betingelser
Søknadsfrister
PES IF-søknader skal være knyttet til åpne utlysninger i EUs innovasjonsfond. PES IF-søknader kan sendes inn i
perioden fra en aktuell utlysning i EUs Innovasjonsfond er åpen og fram til søknadsfristen utløper. Søknader som
mottas etter at utlysningsfristen i EUs innovasjonsfond er passert, behandles ikke.
Søknader som mottas når det ikke er en aktiv utlysning, blir behandlet når EUs innovasjonsfond åpner en ny
utlysning og etter de PES IF-programkriteriene som gjelder for den aktuelle utlysningen.
Rapportering
Aktøren som sender inn søknaden er prosjektansvarlig ved kontraktsinngåelse med Enova, og er ansvarlig for
rapportering. Rapportering skjer gjennom Enovas elektroniske rapporteringsportal.
Andre betingelser
Enova utbetaler PES IF-støtten etterskuddsvis, når Evaluation Summary Report (ESR) eller tilsvarende er sendt inn.
Støtten fra PES IF utbetales på basis av oppnådde evalueringsresultater, avgrenset oppad til 50 % av rapporterte,
påløpte kostnader. Enova kan be om dokumentasjon over påløpte kostnader i prosjektet.
Det utbetales ikke støtte dersom en søknad ikke sendes inn til evaluering i EUs innovasjonsfond eller dersom en
innsendt søknad vurderes som ikke kvalifisert for utlysningen.
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