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Forskningsrådet

215 departementer

Næringsliv Institutter UoH

Forskningsrådet

8,6 mrd kr, 470 ansatte, adm kost 8%

Helseforetak



Nøkkeldata

Budsjett: 8,5 mrd kr

Næringsrelevant forskning: ca 3,5 mrd kr

(1,3 mrd kr med bedrift som
kontraktspartner)

Åpen konkurranse om midler - utlysninger

2014







Regionale ordninger

 VRI

 Regionale forskningsfond

 Norwegian Innovation Clusters
 Global Centres of Expertise

 Norwegian Centres of Expertise

 Arena

 Forskningsløft i nord

 Regionansvarlige



Nasjonale ordninger

 Senterordninger (SFI, FME)

 Innovasjonsprosjekter i næringslivet

 SkatteFUNN

 Nærings-PhD

Internasjonale stimuleringsordninger

 STIM-EU

 Prosjektetableringsstøtte

 Posisjoneringsstøtte

 Internasjonalt partnerskap

 NCP (rådgivere)



Innovasjonen

FoU-
prosjektet

Innovasjon = nytt, nyttig og nyttiggjort

Innovasjonsprosjekt i næringslivet

Et innovasjonsprosjekt:

• muligheter for verdiskapende
fornyelse hos bedriftene

• normalt - varighet på tre til fire år

• må inneholde forskning

• maks 40% finansiering



Prosjektkanvas

Philip Lorentzen



Veien til en søknad om innovasjonsprosjekt



Bruk av prosjektkanvas

 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

 Har du innspill til endringer? Send dem til
prosjektkanvas@forskningsradet.no









Søknadsbehandling i Forskningsrådet (BIA)



Søknadsbehandling innovasjonsprosjekter i BIA

Totalvurdering
av prosjektet

Administrativ
vurdering

Forvurdering PanelvurderingSøknadsmottak

BEVILGNING

AVSLAG

Innstilt
til

avslag

Innstilt
til mulig

bevilgning
Programstyret januar
Videre rangering og

beslutning

.

Søknadsfrist
15.10.2014

Forprosjektmidler

65 innovasjonsprosjekter fikk bevilgning jan 2015

131 fagpersoner
Vurderte 143 søknader



Vurderingskriterier for
innovasjonsprosjekter i næringslivet

 Innovasjonsgrad
 Verdiskapingspotensial for bedriftspartnere
 Realisering av innovasjonen
 Forskningsgrad
 Prosjektkvalitet for FoU-prosjektet
 Gjennomføringsevne
 Forskningens innovasjonsrelevans
 Øvrig samfunnsøkonomisk nytteverdi
 Addisjonalitet
 Dokumentkvalitet
 Hovedkarakter
 FoU-risiko
 Eksterne effekter som: miljø, nasjonalt samarbeid, formidling…
 Internasjonalt samarbeid
 Relevans i forhold til utlysning

Panelvurdering



VRI



Prioriterte innsatsområder

Nasjonal and regional
finansiering

Samhandling

Business
Regional

partners

R&D



VRI3 Innsatsområder

VRI Møre- og Romsdal
Maritim teknologi
Møbel og interiør, samhandling i helse,
Marin verdiskaping

VRI Trøndelag
Anvendt teknologi, klynger og
Bedriftsnettverk, bioøkonomi,
opplevelsesøkonomi

VRI Nordland
Industri, opplevelsesbasert reiseliv, leverandørmatindustri
sjømatnæring,

VRI Østfold

Bærekraftige bygg, teknologi og energi –
Grønne løsninger i Smarte byer, kreative næringer

VRI Telemark

Industri og nye næringer,
attraksjonskraft

VRI Vestfold

Maritim, olje og gass,
Film, grønn forskning

VRI Buskerud
Leverandørinvolvert innovasjon, velferdsteknologi

VRI Agder

Fremvoksende næringer. IKT, Energi og teknologi, kultur-
og opplevelsesnæringene

VRI Hordaland
Bedrifter i gryende klynger og
Nettverk med vekt på
Eksisterende og mulige nye
ARENA-prosjekt og utvikling og
Overføring av kunnskap og
Teknologi mellom næringsområder

VRI Oslo/Akershus

IKT, urbane energiløsninger, e-
helse, og velferdsteknologi

VRI Finnmark
Mineraler, mat, energi, reiseliv,
Opplevelser og kulturnæringer

VRI Sogn og Fjordane
Teknologi/IKT, mat og reiseliv, energi,
Sjømat sammen med reiseliv

VRI Troms
Leverandørindustri
marin,
leverandørindustri
olje og gass,
reiseliv

VRI Rogaland
Teknologi med framtid,
verdikjede mat

VRI Hedmark/Oppland
Reiselivs- og opplevelsesnæringene, skogens
bioøkonomi



Virkemidler

Kompetanse-
megling

Bedrifts-
midler

Mobilitet

Dialog

Individuell

Nettverksbasert

Foresight
Innovasjonsdialoger
Dialogkonferanse
etc

Studentmobilitet

Forskermobilitet


