
Søknadsveileder
KOM UT ‘21



Søknadskriterier
• Ditt selskap må være innen reiseliv, event eller 

serveringsnæringen, og ha NACE kode som er inkludert  i 
ordningen. 

• Omsetningsfall på mer en 30% i desember 2020, januar og 
februar 2021 sammenlingnet med året før. 

• Du får dekt 80 % av kostnadene. 

• Søknadsfrist er 30. september



Trenger du hjelp til søknaden?

Kontakt oss på: 
 komut@beverageacademy.no

Se også Innovasjons Norge sitt søknadswebinar

https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/kurs-og-arrangementer/webinarer/webinar-omstilling-av-reiselivs--event--og-serveringsnaringene/ 

mailto:s%C3%B8knadshjelp@beverageacademy.no
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/kurs-og-arrangementer/webinarer/webinar-omstilling-av-reiselivs--event--og-serveringsnaringene/


Hvordan komme i gang!

https://soknad.innovasjonnorge.no/soknad/esoknad.nsf/esoknad.xsp?did=8E65520BEA3D10FFC12587200049572F

Trykk på lenken for innlogging eller registrering

Er du ikke registrert må du opprette en bruker

https://soknad.innovasjonnorge.no/soknad/esoknad.nsf/esoknad.xsp?did=8E65520BEA3D10FFC12587200049572F&login


Se gjennom alle punkter som skal med i søknaden før du begynner

Les også seksjonshjelpen for mer utfyllende informasjon på hvert steg



Fyll inn all informasjon om din bedrift. Løsningen henter alle data fra Brønnøysund automatisk ved registrering av org.nr



Fyll inn all informasjon om kontaktpersonen



Legg inn prosjekttittel « KOM UT ’21»

Kopier vedlegg 1 fra Beverage Academy, 
og legg det inn i prosjektbeskrivelsen

Beløpet for tilskudd vil bli overført til siden «Finansieringsplan»

 
 

Beverage	Academy,	Uranienborgveien	13,	0351	Oslo,	beverageacademy.no	

Vedlegg 1 
 
Her følger en tekst som du kan benytte under punktet «Prosjektopplysninger» i søknaden til 
Innovasjon Norge: 

*   *   * 
PROSJEKTBESKRIVELSE KOM UT ‘21 
Prosjektet skal styrke virksomheten til mer bærekraftig drift med fokus på lønnsomhet, miljø 
og teknologiløsninger. Dette skal integreres med vesentlig fagforståelse og kunnskaper om 
riktig behandling av råvarer og drikkevarer i en opplæringspakke bestående av nettbasert 
undervisning og en 1 ukes samling. Kurset kalles Beverage Certificate. 
 
Opplæringens innhold 

• Utdrag fra utdanningene Sommelier, Ølkelner og Brennevin Sommelier 
• Servitørtrening, bartendertrening og servicekurs 
• Effektivisering 
• Lønnsomhetsvurderinger og mersalg 
• Materialutnyttelse og svinnreduksjon 
• Lover og regler 
• Smittevern 
• Profesjonell smaking 
• Digitale hjelpemidler for serveringsbransjen 
• Grønn omstilling og miljøsertifisering 
• Kortreiste produkter og klimaavtrykk 

 
Gjennomføring 
Teoridelen gjennomføres på nett i perioden frem mot samling. Det er ekstra gunstig med et 
opplegg som kan gjennomføres fleksibelt og tilpasset den enkeltes hverdag. 
 
Kurset avsluttes med en ukes praktisk og matnyttig samling der mange vesentlige temaer 
diskuteres, og man får øvd på ferdigheter og arbeidsteknikker. 
 
Ansvarlig for opplæringen er Beverage Academy, som er en offentlig godkjent fagskole med 
over 10 års erfaring i korte, yrkesrettede utdanninger innen drikkevarer og service. 
 



Legg inn kommunen der din bedrift er registrert

Søk på din næring, og sett inn riktig 
næringskode



Prosjektet er ikke påbegynt, og markøren skal stå på nei

Fyll inn kursets navn «Beverage 
Certificate», dato for oppstart/slutt og 

kostnad pr kurs

Sett inn 01.10.21 som startdato og 28.06.22 som sluttdato (må avsluttes innen 29.06.2022)



Før inn alle kostnadsposter i denne kolonnen. Dette gjelder både kursutgifter, reise, overnatting og mulighet for dekning av personalkostnader 

Ekstra kommentarer til 
kostnadsoverslaget føres inn her

Her føres kostnader pr person og totalkostnadene for alle kursdeltagere



Før inn summen som Innovasjon 
Norge dekker (80%). Beløpet hentes 

fra søknadsbeløp på siden 
«Prosjektopplysninger»

Søker må dekke 20% av totale kostnader. Dette skal føres inn her. Innovasjon Norge dekker 80%.

Før inn totalsummen i 
denne kolonnen. Består av 
både egenfinansiering og 

tilskudd fra Innovasjon 
Norge



Før inn eierforhold med navn og 
eierandel. Før også opp om selskapet 
eier andre foretak med en eierandel 

over 25%

Beskriv konseptet som du driver



Beskriv positive miljø- og 
samfunnseffekter som prosjektet gir. 
Her kan du nevne at dere forventer 

gode ringvirkninger i så vel bedriften 
som nærmiljøet når deltakeren får 
oppgraderte kunnskaper innenfor 
emner som service, effektivisering, 

lønnsomhetsvurderinger, 
materialutnyttelse, svinnreduksjon, 
lover og regler, smittevern, digitale 

hjelpemidler, miljøsertifisering, 
kortreiste produkter og klimaavtrykk.

Beskriv kort de viktigste interne forhold, f.eks nøkkelressurser, kjerneaktiviteter og samarbeidspartnere. Ta gjerne med samarbeid med Beverage Academy om 
personalutvikling som en viktig aktivitet fremover. Beskriv også hvordan god forretningsskikk blir ivaretatt i virksomheten, dette kan godt være kopi av tekst fra styrets 

årsberetning.



Beskriv kort de viktigste nåværende eksterne faktorene, samt i hvilken grad dette representer muligheter og trusler for virksomheten. Dette kan blant annet være 
kundesegmenter, kunderelasjoner, distribusjonskanaler, konkurranseforhold, leverandører, økonomiske rammevilkår, teknologi, juridiske og politiske forhold  

Konkurranseforhold 
• Hvem er de viktigste konkurrentene og hvorfor blir 

disse valgt? 

• Hva slags posisjon og omdømme har 
konkurrentene? 

• Hvordan overvåkes konkurrentenes aktiviteter? 

• Hvilke endringer forventes i 
konkurransesituasjonen på kort og lang sikt? 

• Hvordan skal din bedrift være annerledes eller mer 
attraktiv enn konkurrentene? 

• Virksomhetens målgruppe i markedet 

• Salgskanaler (in house, takeaway, event….) 

• Virksomhetens beliggenhet 

• Faste leverandører 

• Nåværende og ønsket utstyr 

• Samarbeid/dialog med det offentlige 

Forslag til punkter som kan være med



Regnskap 
Siste årsregnskap og perioderegnskap som ikke er eldre enn 3 måneder, skal legges ved søknaden. 

  
Likviditetsbudsjett  

Det skal også legges ved et likviditetsbudsjett for prosjektperioden. Likviditetsbudsjettet skal være satt opp månedlig. 
 

Her ønsker vi de sentrale 
forutsetningene som er lagt 

til grunn for bedriftens 
fremtidige inntjening 

beskrives nærmere 
(Personalets kompetanse, 

markedsandeler, nye 
produkter, 

kostnadseffektivisering etc.).



Følgende skal legges ved 
søknad: 

* Årsregnskap 2020 med 
noter og revisjonsberetning 
* Siste perioderegnskap med 

balanse 
* Likviditetsbudsjett for 

prosjektperioden 
* Dokumentasjon på 

minimum 30% 
gjennomsnittlig 

omsetningsfall for 
månedene desember 2020, 

januar og 
februar 2021 sammenlignet 
med desember 2019, januar 

og februar 2020. 
Omsetningsfallet skal 

bekreftes av regnskapsfører 
eller revisor.



Kontroll av søknad 
Seksjoner som inneholder 
feil er markert med rødt . 
Klikk på seksjon for å se 
hvilke felt dette gjelder 

(feltene har rød 
innramming). 



Trenger du hjelp til søknaden?

Kontakt oss på: 
 komut@beverageacademy.no

Se også Innovasjons Norge sitt søknadswebinar

https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/kurs-og-arrangementer/webinarer/webinar-omstilling-av-reiselivs--event--og-serveringsnaringene/ 

mailto:s%C3%B8knadshjelp@beverageacademy.no
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/kurs-og-arrangementer/webinarer/webinar-omstilling-av-reiselivs--event--og-serveringsnaringene/

