
Velkommen til webinar:

Støtteordning for store publikumsåpne arrangementer

Møtet starter kl. 13.

Det blir dessverre ikke anledning til å stille muntlige spørsmål.
Vi oppfordrer alle til å benytte Q&A-funksjonen på høyre side.

Vi vil forsøke å svare på spørsmål fortløpende, samt etter webinaret.

Opptak av webinaret vil bli tilgjengelig på våre sider senere i uken:
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/reiseliv/finansiering-av-reiselivsaktiviteter/stotteordning-for-store-

publikumsapne-arrangementer

https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/reiseliv/finansiering-av-reiselivsaktiviteter/stotteordning-for-store-publikumsapne-arrangementer
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Regjeringen har etablert en tilskuddsordning for store publikumsåpne 
arrangementer utenom kultur- og idrettssektoren. Eksempler er ulike messer 
(inkludert fagmesser), matfestivaler og tivoli med ventet besøkstall på minst 
350 personer som var planlagt avholdt mellom 5. mars og 31. desember 
2020.

Alexander Benjaminsen - VisitNorway



Formål med ordningen: opprettholde 
store publikumsåpne arrangementer 



5. Mars –
31. 

desember 
2020

5. Mars – 31. 
desember 

2020

350 publikum / 
deltagere

Arctic Triple / Kristin Folsland Olsen



• Arrangører og medarrangører av store 
publikumsåpne arrangement
• Medarrangør defineres som en annen virksomhet med 

hovedansvaret for gjennomføring av arrangementet 
med faktiske kostnadene og tapene knyttet til 
arrangementet

• Begge kan søke, men er ansvarlig for hver sin søknad

Hvem kan søke?

AquaNor – Gerhardsen Karlsen



Foap – VisitNorway.com

• Underleverandører kan ikke søke denne 
ordningen

• Kultur- og idrettsarrangører som dekkes av 
Kulturdepartementets ordninger 

Hvem kan ikke søke?

Kommer en 
støtteordning for 
underleverandører i 2021



Krav til søker: det kan gis tilskudd når følgende vilkår er oppfylt:

Hovedvirksomhet i Norge og registrert i Enhetsregisteret

Arrangementet har dokumentert underskudd grunnet 
myndighetspålagte råd og restriksjoner

Arrangør er ikke under konkursbehandling på 
søknadstidspunktet

NEI:
- Del av offentlig organ
- Har fått tilskudd gjennom Kulturrådets eller Lotteri-

og Stiftelsestilsynets kompensasjonsordninger



• Åpent for bredt publikum og/ eller alle i målgruppen

• Eks: messer, mat- og drikkefestivaler, utdanningsfestivaler, 
bilfestivaler, kongresser etc.

Publikumsåpne arrangement: 

North Atlantic Seafood Forum / Tom Haga



a) Bidrar til kompetanse og samhandling mellom ulike 
aktører eller sektorer

b) Betydning for lønnsomheten til aktører som formidler 
sine varer eller tjenester

c) Flere tilreisende og skaper aktivitet for øvrig 
næringsliv

d) Antall utstillere, utsalgsboder eller lignende
e) Bidrar til merkevarebygging av steder, sektorer eller 

produktkategorier

Helhetsvurdering om arrangementet bidrar til 
regional eller nasjonal verdi basert på 
følgende kriterier:

Matstreif / Marthe Thu

Mer utfyllende info om de ulike kriteriene på 
utlysningssiden



Hvordan dokumentere minimum 350 
besøkende / publikummere / 
deltagere?

Arrangementer med billettsalg / påmeldingsavgift:
• Billettsalg / påmeldinger i 2020
• Tilsvarende arrangement i 2019
• Evt sist gjennomførte arrangement

Arrangementer uten billettsalg / påmeldingsavgift:
• Uttalelse fra myndighetsorgan eller lignende

NTW / Visitnorway.com



• Maksimalt 60 pst. av arrangementets faktiske 
underskudd

• Støtten utmåles med bakgrunn i påløpte 
kostnader, inklusive lønnskostnader, 
avskrivninger osv.

• Direkte og indirekte kostnader knyttet til 
arrangementet

• Flere arrangement: fordele indirekte 
kostnader per arrangement

Hva kan det søkes om?

ARN / Rune Dahl



• Faste, uunngåelige kostnader som dekkes av 
generell kompensasjonsordninger. Dette skal 
trekkes fra det faktiske underskuddet.

• Det gis ikke tilskudd til faktisk underskudd for 
enkeltarrangement under 25.000 kr. 

• Nettotap som har/kan bli dekket av 
forsikringsordning eller avtale med videre

• Arrangøren kan ikke motta mer støtte enn det 
tapet som er lidd grunnet covid-19.

NEI:

Matstreif / Marthe Thu



Krav til søknaden:

a) Oversikt over nettotapet bekreftet av autorisert 
regnskapsfører eller revisor (dette kan 
ettersendes til post@innovasjonnorge.no)

b) Informasjon om hvorvidt arrangementet er et 
samarbeid mellom flere arrangører

c) Bekreftelse på at nettotapet ikke har blitt dekket 
eller kan dekkes på annen måte

d) Bekreftelse på at arrangøren ikke er under 
konkursbehandling

mailto:post@innovasjonnorge.no


Alex Conu / VisitNorway.com

Utbetaling

• Tilskuddet utbetales i helhet ved 
innvilget søknad

• Kostnader og aktiviteter dokumenteres 
gjennom prosjektregnskap for 
arrangementet, kontrollert av revisor / 
autorisert regnskapsfører

• 20% av tilskuddet gis med betingelse 
om at arrangør skal gjennomføre 
samme eller lignende arrangement 
innen utgangen av 2022



• https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/reiseliv/finansiering-
av-reiselivsaktiviteter/stotteordning-for-store-publikumsapne-
arrangementer/

• IN må ha fått tilsendt all dokumentasjon for å kunne utbetale støtte

Når og hvor kan jeg søke

Dokumentasjon
Så snart 

som mulig

Søknadsfrist

01.02

https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/reiseliv/finansiering-av-reiselivsaktiviteter/stotteordning-for-store-publikumsapne-arrangementer/


















OppsummeringArrangementer med enn 350 deltagere / publikummere

5. mars – 31. desember

Publikumsåpne

Regional eller nasjonal verdi

Maksimalt 60 pst. av arrangementets faktiske underskudd

20% av tilskuddet gis med betingelse om at arrangør skal gjennomføre 
samme eller lignende arrangement innen utgangen av 2022



Takk for i dag!

Opptak av webinaret, presentasjonen, samt svar på 
spørsmål vil bli tilgjengelig på våre sider senere i uken:

https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/reiseliv/fin
ansiering-av-reiselivsaktiviteter/stotteordning-for-store-

publikumsapne-arrangementer

Har du spørsmål eller kommentarer? 
Knut Perander: knut.perander@innovasjonnorge.no

Birgitte Nestande: birgitte.nestande@innovasjonnorge.no

https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/reiseliv/finansiering-av-reiselivsaktiviteter/stotteordning-for-store-publikumsapne-arrangementer
mailto:knut.perander@innovasjonnorge.no
mailto:birgitte.nestande@innovasjonnorge.no

	Lysbildenummer 1
	Webinar: støtteordning for store publikumsåpne arrangement 
	Lysbildenummer 3
	Lysbildenummer 4
	Lysbildenummer 5
	Hvem kan søke?
	Lysbildenummer 7
	Krav til søker: det kan gis tilskudd når følgende vilkår er oppfylt:
	Publikumsåpne arrangement: 
	Helhetsvurdering om arrangementet bidrar til regional eller nasjonal verdi basert på følgende kriterier:
	Hvordan dokumentere minimum 350 besøkende / publikummere / deltagere?
	Hva kan det søkes om?
	NEI:
	Krav til søknaden:
	Lysbildenummer 15
	Når og hvor kan jeg søke
	Lysbildenummer 17
	Lysbildenummer 18
	Lysbildenummer 19
	Lysbildenummer 20
	Lysbildenummer 21
	Lysbildenummer 22
	Lysbildenummer 23
	Lysbildenummer 24
	Oppsummering
	Lysbildenummer 26

