
 
 

 
 

 

Kriterier for EPD-Norge sin støtteordning           
for utvikling av EPD verktøy 

 

EPD-Norge har etablert en økonomisk støtteordning for utvikling av EPD verktøy.  

Formålet med støtteordninger er å øke tilgangen til EPDer, både nasjonalt og 
internasjonalt. Støtteordningen er et virkemiddel basert på EPD-Norge sin strategi 
om å bidra til å øke utbredelse og bruk av EPDer.  

Støtteordningen er på NOK 50.000 til 200.000 per EPD verktøy 

Støtten representerer kun et engangsbeløp som skal delfinansiere, maks 50% 
finansiering, i utvikling av EPD verktøy 

Alle andre kostnader ifm. EPD verktøy er utenfor EPD-Norge ansvar og forpliktelser.  

EPD-Norge har ingen juridiske eller økonomiske forpliktelser for EPD verktøyet.  

 

Følgende kriterier for støtteordningen:  

 Organisasjon eller selskap med norsk foretaksnummer kan søke 

 Representerer en relevant bransje for EPDer og/eller en ny sektor med 
stort potensiale 

 EPD verktøy må bli 3. parts verifisert og godkjent av EPD-Norge Tekniske 
Komite.  

 EPD verktøy skal "kobles" opp til EPD-Norge sin godkjenning og 
publiserings portal.  
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Prosess for behandling av søknad og utbetaling av støtte:  

 Skriftlig søknad til EPD-Norge med beskrivelse av budsjett og finansiering 
for arbeidet 

o Søknad skal inneholde potensielt antall virksomheter som skal 
benytte EPD verktøy 

o Søknaden skal inneholde beskrivelse av kostnader og finansiering 
for arbeidet og prosjekt og tidsplan for implementering av EPD 
verktøy i virksomheten.  

 Søknaden behandles konfidensielt 

 Søknaden behandles fortløpende, under de 5 årlige styremøter i EPD-
Norge 

 Styrets i EPD-Norge beslutter godkjennelse eller avslag 

 Ved godkjennelse må støtteordningen benyttes innen 12 måneder etter at 
søknaden er innvilget 

 Beløpet utbetales av EPD-Norge ved mottatt prosjektregnskap for utvikling 
av EPD verktøy og tilhørende faktura for innvilget støttebeløp (eller maks 
50% av utviklings kostandene. Faktura skal være fra søker om støtte.   

 Utbetaling finner sted etter at EPD verktøy er godkjent av EPD-Norge 
Teknisk Komite.  

 Det er årlige budsjetterte midler for støtteordningen og når/dersom de 
budsjetterte midler er benyttet vil EPD-Norge enten avslå eller flytte 
søknaden over til neste budsjett/år.  

 
 

 
For mer informasjon, kontakt EPD-Norge 
Håkon Hauan, Adm. Dir. EPD–Norge, Mobil +47 9772 2020, e-mail: hha@epd-norge.no   
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