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Midler til de beste forsknings-
og innovasjonsprosjektene

• På vegne av regjeringen investerer vi ca. 10 mrd. kroner 
årlig i forskning og innovasjon.

• 15 departementer øremerker midler til 
forskning og innovasjon.

• Vår oppgave er å sikre at vi investerer i de 
beste forsknings- og innovasjonsprosjektene.

• Ledende fageksperter evaluerer vitenskapelig 
kvalitet og samfunnsmessig relevans 
i søknadene.

• Våre 15 porteføljestyrer beslutter tildeling av        
forsknings- og innovasjonsmidler.

Investering



Finansieringsmuligheter 
for bedrifter

• Innovasjonsprosjekt i næringsliv (IPN): 
bedriftsledet FoU-prosjekt

• Nærings-ph.d: doktorgradsprosjekt i 
næringslivet

• SkatteFUNN: skattefradragsordning

• Regionale og Internasjonale muligheter 



Innovasjonsprosjekter i 
næringslivet  2020

Energi, 
transport og 

lavutslipp
Hav Petroleum

• Prosjektvarighet: 2-4 år

• Støtte: min 2 mill. NOK, maks 16 mill. NOK

• Timesats: 1,2‰, maks. 1.100,-

• Løpende søknadsmottak og prosjektoppstart

• En felles utlysning innen flere temaområder

Inntil 1,5 mrd. kroner til prosjekter innenfor:

Industri og 
tjenestenæringer

Landbasert mat, 
miljø og 

bioressurser
Foto: Badger Explorer AS



Nytt i 2020 og 2021

• Fra 15. april 2020 ble det lagt til rette for løpende mottak og behandling av søknader

• Behandlingen av søknader vil skje puljevis med jevne mellomrom

• Siste frist for innsending er 15. desember 2020

Cut off- datoer og tidsplan i 2020



Forskningskvalitet
• I hvilken grad er prosjektet ambisiøst, nytenkende og i 

forkant av forskningsfronten
• Kvaliteten på de foreslåtte forsknings- og 

utviklingsaktivitetene

Virkninger og effekter
• Potensielle virkninger og effekter av den foreslåtte 

forskningen
• Kommunikasjon og utnyttelse

Gjennomførbarhet
• Kvaliteten på prosjektleder og prosjektgruppe
• Kvaliteten på prosjektets organisering og styring
• Plan for utnyttelse av FoU-resultatene for innovasjon

Ekspertpanelene vurderer:



Hvor mye kan man få i støtte?
Statsstøtteregelverket regulerer hva bedrifter kan få av støtte.

Begrensningene gjelder: 

• Type aktivitet: industriell forskning/eksperimentell utvikling 

• Størrelse på bedriften

• Samlet offentlig støtte

For Innovasjonsprosjekter gjelder følgende rammer:

Støttegraden kan i enkelt særlige tilfelles økes basert på inngått 
samarbeid og offentliggjøring av resultater. 

Type bedrift/type 
aktivitet

Industriell 
forskning

Eksperimentell 
utvikling

Små bedrifter 70 % 45 %

Mellomstore bedrifter 60 % 35 %

Store bedrifter 50 % 25%

https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/midler-fra-forskningsradet/betingelser_for_tildeling_av_statsstotte/


Nærings- og offentlig 
ph.d ordning.

Doktorgradsprosjekt i bedrift eller i 
offentlig virksomhet



• Utføres av en ansatt i bedriften / virksomheten og i samarbeid med et 

universitet eller en høyskole

• Bedriften / virksomheten får støtte til:  

– forskning og utvikling i og for egen virksomhet

– kompetanseheving i egen organisasjon og hos kandidat

– åpen for alle fagområder, løpende søknadsfrist

Doktorgradsprosjekt i bedrift eller offentlig virksomhet

Utvikling av 
virksomheten

Styrking av produkter og 
tjenester

Kompetanse- og 
kunnskapsheving

Nettverk



Hva kjennetegner ordningen
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Bedrift / Offentlig virksomhet
– søker og mottaker av bevilgningen
– må dokumentere kunnskapsbehov, prosjektets relevans, hvordan prosjektet skal gjennomføres, 

oppfølging og bruk av resultater

Stipendiaten
– ansatt i virksomheten ved søkertidspunktet 
– jobber 100% med doktorgradsprosjektet i tre år eller 75% i fire år
– minst 1 år i virksomheten og 1 år i gradsgivende institusjon 

Gradsgivende institusjon
– inngår forpliktende samarbeidsavtale med virksomheten
– kvalitet i prosjektet sikres gjennom godkjenning av stipendiat og søknad til og opptak ved 

doktorgradsprogram hos gradsgivende institusjon 

Forskningsrådet 
– dekker maks 50%, begrenset oppad til 50% av gjeldende stipendsatser ( ca 1,7 MNOK)
– løpende søknadsfrist, administrativ behandling, «rettighetsbasert» 



Grønn plattform
• Å skape grønne jobber, et internasjonalt konkurransedyktig 

næringsliv og en mer bærekraftig fremtid.

• Støtte samarbeids-konsortier som kan levere de beste 
prosjektene, fra forskning og teknologiutvikling, fram 
til ferdige løsninger. 

• Støtte konsortier av bedrifter og forskningsinstitutter som 
har konkrete planer om å utvikle ny, bærekraftig forretning 
som er internasjonalt konkurransedyktig.

• Forprosjekter med løpende søknadsbehandling fram til 6. 
januar 2021. Maks 300 000, 100 % støtte

• Bedrifter og forskningsinstitutter kan søke

• Store hovedprosjekter blir lyst ut i løpet av våren 2021

https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/gronn-plattform/


Samarbeid for økt verdiskaping og kunnskapsbasert 
innovasjon i regionale økosystemer

Fylkeskommuner

Grunn-
forskning

Anvendt
forskning

Innovasjon
Kommersiali-

sering
Vekst

EU-midler (Horisont 2020)

Innovasjon Norge

Forskningsrådet

Regionale forskningsfond

SkatteFUNN



RFF Arktis

RFF Nordland

RFF Møre og Romsdal

RFF Vestland

RFF Rogaland

RFF Agder

RFF Oslo

RFF Vestfold og Telemark

RFF Viken

RFF Innlandet

RFF Trøndelag

RFF-ene er uavhengige av Forskningsrådet

• Fondene skal:
- styrke forskning for regional innovasjon og 

utvikling
- mobilisere til økt FoU-innsats i regionene
- bidra til økt forskningskvalitet og styrke 

regionale FoU-miljø

• 2020: fra syv til elleve fond 
(Regionreformen) 

• Eies av KD og forvaltes av 
fylkeskommunene
- Får midlene sine direkte fra KD
- Har selvstendige sekretariater

• Bestemmer selv hvordan midlene skal 
brukes (regional relevans!)

• Benytter Forskningsrådets søknadsportal og 
evalueringssystem (fageksperter på 
hovedprosjekter)

https://www.regionaleforskningsfond.no/


Regionalt Forskningsfond Nordland
• Prosjekter som bidrar til 

bærekraftig utvikling i 
regionene i fylket, både 
økonomisk, sosialt og 
miljømessig

• Utvikle og finansiere 
brukerstyrte prosjekter basert 
på forskningsbehov i næringsliv 
og offentlig sektor i regionene i 
fylket 

• Utvikle forskningskapasiteten 
både i forskningsmiljøene og i 
næringsliv og offentlig sektor i 
fylket 

Prosjekttyper

• Regional kvalifiseringsstøtte 2020 og 2021

• Støtte 250 – 300 000 NOK, 30 % egeninnsats)

• Tydelig ambisjon om videreføring

• Prosjektperiode 2- 12 måneder

• Løpende, 5 mill NOK i 2020

• SMB + offentlig sektor i Nordland

• Innovasjonsprosjekt (hovedprosjekter for bedrifter og kommuner)

• Forskerprosjekt (hovedprosjekter for FoU-miljø)

• Kompetanse- og samarbeidsprosjekt (FoU-miljø i samarbeid med 

næringsliv og offentlig sektor)

Kontaktpersoner: 
Sekretariatsleder Eirik Ellingsen: 75 65 03 11 / 
eirell@nfk.no
Saksbehandler Cecilie Henriksen: 75 65 03 66 / 

cechen@nfk.no

mailto:eirell@nfk.no
mailto:cechen@nfk.no


Utlysninger 2020-2021:

• Utlysninger 2020: 

• Regionale avklaringsmidler: 
• Inntil NOK 250 000,- pr prosjekt
• Forberede prosjekter i egen bedrift
• Avklare om prosjektet har en 

forskningsbar løsning og forberede 
skisse

• Målgruppe: bedrifter

• Regionale forprosjekter: 
• Inntil NOK 500 000 pr prosjekt
• Løse FoU utfordringer som kan 

skape mer verdiskaping gjennom 
forskning i virksomheten

• Posisjonere virksomheten til å 
kunne søke midler til større FoU-
prosjekter

• Målgruppe: bedrifter og regional 
off sektor

• Utlysninger 2021: 

• Regionale forprosjekter: 
• Inntil NOK 500 000 pr prosjekt
• Løse FoU utfordringer som kan skape 

mer verdiskaping gjennom forskning i 
virksomheten

• Posisjonere virksomheten til å kunne 
søke midler til større FoU-prosjekter

• Målgruppe: bedrifter og regional off
sektor

Regionale innovasjonsprosjekter:
Prosjekter fra 1-3 mill

• Større FoU-prosjekter for bedrifter 
og regional off sektor
Søknadsfrist høst 2021.

https://www.regionaleforskningsfond.no/rff-arktis/


FORREGION

• At flere bedrifter bruker forskning i sitt 
innovasjonsarbeid

• At flere bedrifter sender bedre søknader 
til RFF, Forskningsrådet og EU

• At vi styrker forsknings- og 
utdanningsinstitusjoner som relevante 
samarbeidspartnere for næringslivet

• At vi styrker sammenhengen mellom 
regional og nasjonal innsats for 
forskningsbasert innovasjon
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• FORREGION Nordland, Mofi

• VIT-Troms

• FORREGION Finnmark

https://www.kph.no/mofi/
http://www.vit-troms.no/
https://www.tffk.no/tjenester/tilskudd-og-stotte/naringsutvikling/forregion-finnmark/
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Mål for Horisont Europa 

EUs ambisiøse rammeprogram for forskning 
og innovasjon (2021–2027) har som mål å:

Styrke Europas vitenskapelige og teknologiske 
fundament og Det europeiske forsknings-
området (ERA).

Styrke Europas innovasjonskapasitet og 
konkurransekraft og skape arbeidsplasser. 

Følge opp innbyggernes prioriteringer 
og bevare vår sosioøkonomiske 
modell og verdier.

24.11.202021
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Horisont Europa

Totalbudsjett: 94,1 mrd. euro

Fremragende forskning
(25,8 mrd. €)

Globale utfordringer og konkurransedyktig 
næringsliv (52,7 mrd. €)

Innovativt Europa
(13,5 mrd. €)

Det europeiske 
forskningsrådet (ERC)

Klynger

1. Helse

2. Kultur, kreativitet og inkluderende samfunn

3. Samfunnssikkerhet

4. Digitalisering, næringsliv og romvirksomhet

5. Klima, energi og mobilitet

6. Mat, bioøkonomi, naturressurser, jordbruk og miljø

EUs felles forskningssentre (JRC)

Det europeiske 
innovasjonsrådet (EIC)

Marie Skłodowska-Curie 
Actions (MSCA)

Økosystemer for innovasjon 

Forskningsinfrastruktur
Det europeiske instituttet for 
innovasjon og teknologi (EIT)

Bredere deltakelse og styrking av Det europeiske forskningsområdet (2,1 mrd. €)

Bredere deltakelse og spredning av fremragende kvalitet.
Reformere og forbedre det europeiske forsknings- og innovasjonssystemet.
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https://www.forskningsradet.no/eus-rammeprogram/horisont-europa/?utm_campaign=25-02-2020&utm_medium=email&utm_source=apsis


Prosjektkanvas er Forskningsrådets verktøy
Du kan dele prosjektkanvas med hvem du vil, under følgende forutsetninger:

• Du må si at prosjektkanvas er et verktøy fra Forskningsrådet
• Du kan ikke bruke prosjektkanvas i kommersiell sammenheng
• Du kan ikke endre prosjektkanvas

Fra idé til 
forsknings-
prosjekt







Prosjektkanvas og verktøy for 
god prosjektstruktur



Informasjon og bistand

Nyttige lenker:

✓ Forskningsrådet, Næringsliv

✓ Forskningsrådets videokanal 

✓ Prosjektverksted 19.6.2020

SkatteFUNN

✓ Webinar

✓ Spesifikt for BAE

Internasjonale muligheter

https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/hvem-kan-soke-om-finansiering/naringsliv/
https://videoportal.rcn.no/#/media/browse
https://videoportal.rcn.no/#/videos/b8c1ccc6-6b71-48c6-bc92-6974c1925548
http://www.skattefunn.no/
https://videoportal.rcn.no/#/videos/4c89dbca-5fa0-44da-800c-199693bb9442
https://videoportal.rcn.no/#/videos/efaeacfe-db39-4995-aeb0-d74a1d55fd42
https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/internasjonale-midler/


Tilstede i hele landet – bruk oss! 

Troms og Finnmark:

Elisabeth Blix Bakkelund Matthias Kock (i permisjon til 15.1.21)

Tlf: 970 47 163 Tlf: 458 18 909

E- post: ehb@rcn.no E-post: mko@rcn.no

Nordland: 

Bjørn G. Nielsen

Tlf: 957 02 780 

E-post: bgn@rcn.no

mailto:ehb@rcn.no
mailto:mko@rcn.no
mailto:bgn@rcn.no

