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Mål: 
«Tilskuddet har som målsetting å gi tilgang til 

likviditet for selskaper i reiselivsnæringen slik at 
de kan gjennomføre omstillingsprosjekter som 

gjør dem i stand til å opprettholde et 
kundegrunnlag, samt tilpasse seg til 

smitteverntiltak og endringer i 
reiselivsmarkedet»



Inngangskriterie

30% 
gjennomsnittlig
omsetningsfall

Juni
Juli

August 



Hva?

Omstillingskostnader bedriftene vil måtte bære i tilknytning til å 
opprettholde kundetilbudet i en periode der kundegrunnlaget er begrenset

Ekstraordinære kostnader til smitteverntiltak

Tilpasning av virksomheten til kundegrupper med endrede behov og 
preferanser



• Kan ikke brukes til generell 
kapasitetsutvidelse eller nyetableringer

• Kan ikke brukes til utøvende markedsføring 
og salg

• Kan ikke dobbeltfinansieres med eks. 
kompensasjonsordningen (kontantstøtta), 
låneordning reisearrangører eller
kompensasjonsordningen for utgifter til 
lovpålagt vedlikehold i sesongbedrifter

NEI



Hvem:
Tilskuddet er kun rettet mot eksisterende 

reiselivsbedrifter, både SMB og store bedrifter.

Gjelder alle foretak, inkl. ENK, AS, 
næringsdrivende stiftelser ol.

Overnatting (NACE 55)

Attraksjon/aktivitet (NACE 90, 91 
og 93)

Formidling (NACE 79) 

Transport (NACE 49 (ex. 49.32 og 
49.42), 50 og 51(ex. 51.22)) 

Servering (NACE 56) hvor 
opplevelsen er en sentral del av 
tilbudet



• Klynger som er/har vært tatt opp i programmet 
Norwegian Innovation Clusters (NIC) 

• Bedrifter som både er “i vanskeligheter” på 
tildelingstidspunktet og som også var “i  vanskeligheter” 
per 31. desember 2019

Ikke stønadsberettiget



a) personalkostnader for den tid og det omfang de 
benyttes i prosjektrelatert aktivitet; 

b) kostnader for materielle og immaterielle aktiva 
som er nødvendig for gjennomføring av prosjektet; 

c) kostnader for utvikling, testing og/eller 
implementering av nye produkter eller tjenester; 

d) kostnader for kjøp av prosjektrelaterte tjenester; 
e) kostnader forprosjektrelatert materiell, varer og 

utstyr; 
f) kostnader for tilpasning av markedsmateriell og -

informasjon

Type kostnader



Hvor mye?:
• Inntil 80% av kostnadene (100%)
• Inntil 5 millioner kroner (€800.000) 
• Hele landet
• Inkludert Svalbard
• ESA “Temporary framework”



Hvordan
• Søknadsfrist 15.09
• Ingen får svar før etter 15.09


