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Agenda

1. Brukerstyrte Innovasjonsprosjekt (BIP)
2. Kompetanseprosjekt med brukermedvirkning (KMB)
3. Skattefunn
4. EU-finansierte prosjekt
5. Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI)
6. Direkte forskningsoppdrag SINTEF
7. Bruk av studentressurser
8. Om å jobbe i FoU-prosjekt
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BIP – Brukerstyrt Innovasjonsprosjekt
Søkerbedrift(er) ønsker å gjennomføre målrettet utviklingsprosjekt for å forbedre 
egen prestasjon og som krever forskerinnsats for å realiseres
Målsetting:

Nytteeffekt for bedriften(e) – innovasjon og bærekraftig verdiskaping
Skape ny kompetanse/resultat som kommer andre bedrifter til gode

Bedriften(e) får støtte fra Norges forskningsråd til å kjøpe nødvendige 
forskertjenester
Forutsetter minst 50 % medfinansiering fra næringslivet
Normalt to utlysninger per år. Neste søknadsfrist: 13. oktober 2005 
Se www.forskningsraadet.no for mer informasjon

Bedrifter Forskere

Finansiering
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KMB – Kompetanseprosjekt med 
brukermedvirkning

Formål: bidra til langsiktig næringsrettet forskerutdanning og 
kompetanseoppbygging i forskningsmiljøene, innenfor tema med stor 
betydning for utviklingen av næringslivet i Norge
Forskningsinstitusjonen søker Norges forskningsråd om midler, med 
forutsetning om forpliktende samarbeid med aktuelle brukere i 
næringslivet
Forutsetter minst 20 % kontaktfinansiering av næringsliv eller andre 
brukere
Utlysning 1-2 ganger per år (avhengig av program i forskningsrådet)
Eksempel:

Se www.forskningsraadet.no for mer informasjon
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Skattefunn

Formål: 
Bidra til økt nyskapning og innovasjon i norsk næringsliv
Motivere til at de gode ideene realiseres
Motivere norske foretak til å bli mer systematiske og målrettede i sitt FoU-
arbeid
Stimulere til bruk av utviklingsarbeid og forskning som strategisk 
virkemiddel

Virkemiddel: 20% skattefradrag
Kriterier for søkerbedrift:

Må ha færre enn 250 ansatte
Salgsinntekter lavere enn 40 mill euro eller balansesum lavere enn 27 
mill. euro
Kan ikke eises av mer enn 25% av en større bedrift

Les mer på www.skattefunn.no
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EU-finansierte prosjekter

Totalt €17,5 milliarder, hvorav 2,2 til SMB (rammeprogr. 6)
Fordeler:

Finansielle tilskudd
FOU: Produkt- og prosessutvikling
Internasjonal markedstilgang 
Nettverksbygging

Ulemper:
Tidkrevende – spesielt i søknadsprosessen
Krever fokus og evne til elektronisk kommunikasjon med 
konsortiepartnere

Fortløpende utlysninger
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Senter for Forskningsdrevet innovasjon 
(SFI)

SFI skal:
Styrke innovasjon gjennom satsing på langsiktig forskning
Være samarbeid mellom forskningsintensive bedrifter og fremstående 
forskningsmiljøer
Utvikle kompetanse på høyt internasjonalt nivå 
Styrke teknologioverføring, internasjonalisering og forskerutdanning

Vertsinstitusjon (f.eks. NTNU, SINTEF o.l.) er søker
Neste søknadsfrist: 1.12.05
Bedrifter må delta aktivt i senterets styring, finansiering og 
kompetanse
Tidshorisont fem pluss tre år
Hovedkriteriet for utvelgelse av senter er potensial for innovasjon og 
verdiskaping
Ramme ca. 10 mill. kroner per år
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Direkte forskningsoppdrag

Kortsiktige og langsiktige forbedringsprosjekt for industri 
og næringsliv
Rådgivning
Utviklings- og løsningsorientert

Analyser, kartlegging og tiltak
Design, struktur og styring
Metodikk
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Bruk av studentressurser

Både doktor-, master-, og prosjektstudenter
Gratis eksperthjelp og rådgiving
Studenter med stor interesse for området, god utdannelse 
og ungdommelig pågangsmot og kreativitet
Krever oppfølging
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Om å jobbe i FoU-prosjekt
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SINTEFs rolle og bidrag
Har det faglige og forskningsmessige ansvaret i prosjektet:

Utføres basert på state-of-the-art (basert på de nyeste metoder, teorier 
etc.)
Utføres vitenskapelig

Utfører det meste av det praktiske og koordineringsmessige i 
prosjektarbeidet
Bidrar i prosjektledelsen, forbereder prosjektmøter og 
styringskomitémøter
Utfører forskningen (for eksempel utvikling av nye metoder)
Utfører det meste av resultatformidlingen i prosjektet

Bedriftene
Styrer hva som skal gjøres og prioriteres
Deltar med eget personell i prosjektutførelsen
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SINTEFs nytte
Salg av sine tjenester
Utvikler egen kompetanse
Styrker bedriftskontakten
Kan utnytte de generelle resultatene i nye prosjekt

Bedriftenes nytte
Utnytter de konkrete resultatene/implementeringene
Utvikler egen kompetanse
Styrker nettverk og kontakt med andre aktører
Profilering av bedriften til å ligge i fremste front


