
 

Vilkår for TrønderEnergi-bidraget 
 

Før du skriver en søknad til TrønderEnergi-bidraget er det viktig at du setter deg inn i 

vilkårene for støtte, og sørger for at din startup er i målgruppen for bidraget. 

Intensjonen med TrønderEnergi-bidraget 

TrønderEnergi-bidraget er en økonomisk tilskuddsordning for NTNU-studenter med en 
forretningsidé. Bidraget skal hjelpe studenter å utforske om deres idé har potensial til å 
danne en ny bedrift. 
 
Intensjonen med TrønderEnergi-bidraget er at det skal være det første kapitaltilskuddet til 
søkerens prosjekt. Prosjekter som har mottatt økonomisk støtte fra private eller offentlige 
aktører er ikke i målgruppen for ordningen, men kan vurderes som støtteverdige under visse 
forhold. 

Generell informasjon om ordningen 
● Studenter som vil søke må melde interesse til sin veileder i Spark NTNU. Veilederen 

vil være til hjelp gjennom søknadsprosessen. 
● Søknader tas imot fortløpende gjennom året, men behandling av søknader foretar 

seg 6–8 ganger i året. 
● Søknader behandles av et panel bestående av representanter fra Spark NTNU, 

TrønderEnergi, NTNUs Entreprenørskole, NTNU, og Start NTNU. 
● Tilskudd innvilges ved enstemmig panelavgjørelse etter gjennomgang av søkerens 

skriftlige søknad og presentasjon. 
● Tilskuddsordningen er refusjonsbasert, og krever at prosjektlederen legger ut for 

innvilgede midler personlig, for så å få igjen pengene senere. 

Vilkår for støtte 
● Vi støtter ikke: 

○ Reklame eller promotering 
○ Trykk og grafisk arbeid 
○ Lønnskostnader (vi kan støtte tjenester fra eksterne konsulenter) 
○ Kostnader forbundet med etablering av selskap 
○ Konferansedeltakelse for mer enn to personer 
○ Personlige datamaskiner, mobiltelefoner eller lignende som ikke er strengt 

nødvendige for tidligfase verifisering av forretningsideen. 
● Vi støtter ikke allerede påløpte utgifter. 
● Hvert prosjekt kan maksimalt motta kr 25 000. Tilskuddet kan innvilges i sin helhet, 

men det anbefales å søke mindre beløp over flere runder – til sammen opp til kr 25 
000. 

Ved spørsmål, kontakt ansvarlig for TrønderEnergi-bidraget på tronderenergi-bidraget@sparkntnu.no 



 

● Prosjektet må i hovedsak drives av studenter ved NTNU i Trondheim. 
● Søkere må ha hatt ett eller flere veiledningsmøter med sin veileder i Spark NTNU, 

eller være student ved NTNUs Entreprenørskole. 
● Støtte som ikke er brukt og søkt refusjon om innen 3 måneder etter innvilgelsesdato, 

trekkes tilbake. Tilbaketrukne midler kan søkes om ved senere runder av 
TrønderEnergi-bidraget. 

Følgende vektlegges positivt i søknad og presentasjon 
● Tilskuddet bidrar til å verifisere forretningsideen på en ressurseffektiv måte, enten det 

gjelder markedsavklaring eller teknisk gjennomførbarhet. 
● Prosjektet søker å nå en tydelig milepæl. 
● Det søkes om spesifikke kostnader; søkeren har utarbeidet et tydelig budsjett. 
● Søkeren har undersøkt nøyaktige priser, og “står klar” til å foreta innkjøp/bestilling. 
● Prosjektet fullfinansieres av TrønderEnergi-bidraget. 

Ved spørsmål, kontakt ansvarlig for TrønderEnergi-bidraget på tronderenergi-bidraget@sparkntnu.no 


