Programkriterier for
Grønne forretningsmodeller
og tjenester
Formål

Formålet med programmet er å utrede fremtidsrettede forretningsmodeller og tjenester som utløser energi-, effektog klimatiltak. Støtten skal bidra til at bedriften bruker tid og ressurser på å utvikle en lønnsom forretningsmodell og
tilhørende beslutningsunderlag før tjenesten lanseres. Enova ønsker å bidra til at flere tjenester som utløser energi-,
effekt- og klimatiltak introduseres i markedet.

Virkemiddel og støttenivå
Støtte under dette programmet tildeles basert på konkurranse.
Støtten kan utgjøre maks 50 % av godkjente og dokumenterte kostnader, oppad begrenset til inntil 1 million kroner.
En del av kostnadene forventes brukt til kjøp av ekstern kompetanse.
Støtten tildeles med hjemmel i Gruppeunntakets artikkel 49 – Støtte til miljøstudier (utredningsstøtte)
Se beskrivelser av unntaksbestemmelsen på siden https://www.enova.no/esa

Kvalifikasjonskriterier
Søkeren

er en aktør med planer om å lansere en innovativ tjeneste som vil bidra til å utløse energi-, effekt- og klimatiltak, og
som har behov for å utrede forretningsmodellen før markedsintroduksjon. Det er et krav at søker samarbeider med
minst en annen relevant aktør i prosjektet. Søkeren må ha norsk organisasjonsnummer og ha de nødvendige
økonomiske forutsetningene for å kunne gjennomføre prosjektet.

Prosjektet
skal ha som mål å utvikle en lønnsom forretningsmodell for å underbygge den innovative tjenesten som tenkes
introdusert i markedet. Tjenesten/forretningsmodellen skal bidra til å utløse energi-, effekt- og klimatiltak.
Eksempelvis energieffektivisering i bygg, energiløsninger mellom ulike bygg, effektreduksjon, forbrukerfleksibilitet,
aggregatorvirksomhet, utslippsfri bygg- og anleggsvirksomhet, klimavennlig materialbruk, bedre samhandling
mellom bygg og transport, og bedre samhandling mellom bygg og energisystem.
Krav til prosjektet:
•
•
•
•
•
•
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Skal ikke bare beskrive idéen, men inneholde konkret skisse av forretningskonseptet som ønskes utredet.
Skal ha et realistisk potensial for spredning i markedet.
Skal gjennomføres med aktører som har tilstrekkelig relevant kompetanse og gjennomføringsevne.
Skal ha effektiv ressursbruk/budsjett i forhold til aktiviteter og involverte aktører.
Skal være sluttført innen 6 måneder etter tilsagn.
Skal ikke omfatte energikartlegging, investeringer i fysiske installasjoner, forskningsprosjekter,
forprosjektering eller utredning av ulike teknologiske løsninger.

Rangeringskriterier

Søknadene rangeres basert på følgende kriterier:
•
•
•
•

Spredning/markedspotensial (vektlegges 40 %). Kriteriet vektlegger potensiale for gjennomslag i
markedet.
Forretningsmodeller som bidrar til tillit mellom aktørene (vektlegges 20 %).
Forretningsmodeller som bidrar til attraktive finansieringsløsninger for investeringer (vektlegges 20 %).
Støttebehov (vektlegges 20 %). Her vil ressursbruk, samt totale kostnader vurderes opp mot prosjektets
omfang og kompleksitet for å evaluere effektivitet. Samarbeid med andre aktører og innkjøp av ekstern
kompetanse vektlegges positivt.

Prosess og betingelser

Programmet organiseres som en konkurranse mellom de mottatte søknadene, der en eller flere søkere vil kunne få
støtte.

Søknad
Søknaden skal skrives i henhold til obligatorisk mal for prosjektbeskrivelse. Prosjektbeskrivelsen skal inneholde
informasjonen Enova trenger for å kunne behandle saken. Mangelfulle søknader kan bli avvist.

Rapportering
Prosjektet skal ende opp i en sluttrapport til Enova.
Sluttrapporten skal beskrive forretningsmodellen og tjenestekonseptet som ble utredet.
Sluttrapport skal leveres til Enova senest 6 måneder etter tilsagn. Rapporten sendes inn gjennom Enovas
nettbaserte søknadsportal.
Sluttrapporten vil ikke gjøres offentlig tilgjengelig.

Andre betingelser
Godkjente kostnader er dokumenterte kostnader for innkjøp av tjenester, samt dokumenterte egne timekostnader.
Disse vil blant annet være knyttet til dokumentasjon, kostnadsestimering og prosjektledelse. Timekostnader hos
samarbeidspartnere og/eller innleide skal faktureres til søker, og ved sluttrapportering til Enova skal søker legge ved
fakturakopi.
Mer informasjon om godkjente kostnader er beskrevet i dokumentet «virkemiddel utredningsstøtte» på
https://www.enova.no/bedrift/bygg-og-eiendom/innovative-losninger-i-energitjenestemarkedet-for-bygg/.
Støtte utbetales etterskuddsvis etter mottatt og godkjent sluttrapport.
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