Trønderenergi-bidraget – Spark NTNU
Tjeneste og intensjon:
Trønderenergi-bidraget er en tilskuddsordning som støtter idéer som trenger midler for
tidligfase verifisering eller andre aktiviteter.
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Trønderenergibidraget tar i mot søknader fortløpende gjennom hele året, men
panelavgjørelse og utdeling skjer 6-8 ganger i året.
Panelet består av representanter fra Trønder Energi, Entreprenørskolen, NTNU og
Start NTNU.
Tildelinger skjer ved enstemmig panelavgjørelse etter gjennomgang av kort søknad
og presentasjon.
Hvert prosjekt kan maksimalt få inntil 25.000,- Støtten bør være søkt i flere steg som
samsvarer med planene i prosjektet.
Prosjektets hovedaktivitet må være forankret ved NTNU i Trondheim, og må i
hovedsak drives av studenter.
For å søke Trønderenergi-bidraget må man ha vært inne til veiledning hos Spark.
Spark-veileder fungerer som gatekeepere for innsending av søknad - med hensikt å
forberede, strukturere og få en oversikt over søkere og søknader. For idéer fra
NTNUs Entreprenørskole vil ES-ledelsen fungere som gatekeepere.
Ansvarlig for Trønderenergi-bidraget koordinerer søknadene, og sender de som skal
vurderes samlet til vurderingspanelet.
Intensjonen med Trønderenergi-bidraget er at det skal være det første
kapitaltilskuddet til søker. Ideer som allerede har fått støtte eller vunnet andre
pengepremier er i utgangspunktet ikke i målgruppen for ordningen, men kan vurderes
som støtteverdige under bestemte forhold.

Dette har vi tradisjonelt ikke støttet*:
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Tilskudd til etablering av selskap.
kontorkostnader, herunder kontorlokale eller kontorplasser.
Direkte lønnskostnader.
Datamaskin, Macbook, ipad eller smartphone.
konferanse og messedeltakelse for mer enn 2 personer. (Dette vil si at vi kan støtte
inntil 2 pr ide).

Vilkår for støtte:
●
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Støtten kan ikke benyttes til å dekke allerede påløpte kostnader.
Støtten skal være nødvendig for å verifisere ideens markedsmessige og / eller
teknologiske gjennomførbarhet.
Vi støtter IKKE markedsføringstiltak.
Trønderenergi-bidraget kan brukes til eksterne personal og indirekte kostnader for å
utføre aktivitet som er nødvendig for utviklingen av ideen som f.eks.:
o Ekstern hjelp.
o Utstyr og materialkostnader.

o

●

●
●
●

Andre kostnader som anses som vesentlig for å verifisere prosjektet. Alle
kostnader MÅ spesifiseres i søknaden.
Støtten blir tildelt idéhaver, som må legge ut for kostnadene. Beløpet fåes
tilbakebetalt ved innsending av utfylt kostnadsskjema med vedlegg. Dette sendes inn
via ansvarlig for Trønderenergi-bidraget.
Mottatt støttebeløp som ikke er brukt innen 12 måneder trekkes tilbake.
Ved medieomtale s kal Spark og TrønderEnergi nevnes som en støttespiller.
En kort rapport (gjerne med bilde) skal sendes til pengesproyten@sparkntnu.no når
tilskuddet er benyttet

Hva vurderes under screening?
●
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Nås det en milepæl, delmål eller mål med pengene det søkes om?
Presiseres det hvorfor det er viktig å nå delmålet?
Søkes det om noe spesifikt? Og har søker gjort seg arbeid med å innhente nøyaktige
priser fra aktører slik at man står klar til innkjøp/bestilling?
Bidrar søknadsbeløpet til å verifisere deler av idéen eller markedet?
Fullfinansieres prosjektet med pengesprøytens midler?

