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1. Sammendrag
Forskningsrådets program FORNY2020 er et viktig virkemiddel for effektiv utnyttelse av ideer og
resultater fra offentlig forskning, slik at disse kan bidra til økt verdiskaping i samfunnet.


Programmets fremste oppgave er å legge til rette for nyskaping og kommersialisering av
resultater fra offentlig finansierte forskningsinstitusjoner.



Programmet skal bidra til at kommersialiseringsaktørene er profesjonelle.

FORNY2020 skal finansiere prosjekter med fokus på tilrettelegging for kommersialisering og som
har utspring fra forskning ved en offentlig finansiert forskningsinstitusjon. Prosjektene skal
gjennomføre målrettede aktiviteter slik at de blir interessante som investeringsobjekter for nasjonalt
og internasjonalt næringsliv, kapitalaktører eller offentlig sektor. Prosjektene skal ha et stort
potensial og høy forventet kommersiell og samfunnsmessig avkastning. Programmet vil arbeide for
at prosjekter som er spesielt innovative og ligger i forkant i forhold til utviklingen, blir prioritert.
En rekke offentlig finansierte forskningsinstitusjoner har knyttet til seg kommersialiseringsaktører
(KAer) som skal arbeide med kommersialisering av forskningsresultater. FORNY2020 skal bidra
med basisfinansiering til disse KAene. Programmet skal også bidra med tiltak for
kompetansebygging, profesjonalisering og effektivisering av KAene.
FORNY2020 bygger videre på de tidligere FORNY-programmene (1995-2010). Programmet vil
blant annet formidle hvordan ideer og resultater fra utført forskning er kommet til nytte for
samfunnet. FORNY 2020 skal også sikre et godt kunnskapsgrunnlag for videre utvikling av
virkemidler innenfor området.

2. Bakgrunn og innledning
Ett av de tverrgående målene i forskningsmeldingen ”Klima for forskning” 1 er mer effektiv
utnyttelse av forskningsresultater og ressurser til samfunnets beste. Forskningsresultatene skal løse
samfunnsutfordringer og være basis for nye produkter, nye tjenester og nytt kunnskapsbasert
næringsliv. Samlet sett skal resultatene bidra til økt verdiskaping og økt velferd.
Forskningsrådet har en sentral rolle i å realisere dette målet. Oppgaven innebærer å legge til rette for
kommersialisering og derved bidra til forskningsbasert innovasjon og næringsutvikling. Et av
tiltakene er å bidra til å skape et godt samspill mellom næringsliv og offentlig finansierte
forskningsinstitusjoner, slik at innovasjonsevnen i samfunnet og konkurransekraften i næringslivet
styrkes.
Styrkede offentlige forskningsbevilgninger og økt satsing på forskning i offentlige
forskningsinstitusjoner gir økt idétilfang og flere prosjekter med potensial for kommersialisering og
innovasjon. Totalt bevilger offentlige myndigheter årlig 22 mrd. kroner til forskning gjennom
1

St.melding nr. 30: Klima for forskning (2008-2009)
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universitets-, høyskole- og instituttsektoren2. I tillegg bevilges vel 2 mrd. kroner til forskning innen
sykehus- og helsesektoren1. Resultatene fra offentlig finansiert forskning kommer samfunnet til nytte
gjennom mange former for teknologi- og kunnskapsoverføring. Hovedtyngden av resultatutnyttelsen
skjer gjennom etterspørsel fra privat og offentlig sektor.
Det er imidlertid behov for tiltak som kompenserer for manglende etterspørsel etter prosjekter i en
tidlig fase. På dette tidspunktet er nytten og gevinstpotensialet ikke tilstrekkelig dokumentert og den
teknologiske og økonomiske risikoen er for stor til at private eller offentlige aktører vil ta ansvaret
for videre utvikling. Dette ser vi spesielt for en del prosjekter i sektorer der vi i Norge har en svak
næringsstruktur eller en svakt utviklet etterspørselsside.
Det er behov for tiltak som kompenserer for dette – og FORNY2020 er et slikt tiltak.
Det tidligere FORNY-programmet (1995 – 2010) er evaluert flere ganger, sist i 2008 og 2009.
Evalueringene har konkludert med at programmet har nådd målgruppen3 og har bidratt til økt
bevissthet og endrede holdninger til kommersialisering av forskningsresultater4. Men den siste
evalueringen har også pekt på at de direkte målbare resultatene i form av patenter,
selskapsetableringer og lisensavtaler er beskjedne sammenliknet med tilsvarende resultater
internasjonalt. Få av de etablerte bedriftene blir vurdert til å ha et reelt vekstpotensial. Evalueringen
trakk frem flere mulige årsaker til dette; både forhold knyttet til utformingen av selve programmet og
forhold utenfor programmet. På tross av beskjedne direkte resultater, slo NIFU STEP i sine
evalueringer i 2008 og 2009 fast at FORNY har hatt en sentral rolle og at programmet bør
videreføres.

FORNY2020 bygger på erfaringene som ble gjort med det forrige FORNY-programmet. Det
bygger også på innspill fra samarbeidspartnerne, forskningsmiljøene, næringsliv og
finansmiljøer, tilsvarende internasjonale ordninger og de nevnte evalueringene.
I forskningsmeldingens kapittel 12.5 fremhever Regjeringen en “videreføring av satsingen på
kommersialisering av forskningsresultater gjennom en oppfølging av FORNY-programmet” som
et sentralt tiltak. Dette er fulgt opp i statsbudsjettet for 2011 (Prop. 1 S 2010-2011) der
“departementet går inn for å iverksette et revurdert FORNY-program fra 2011” med “hovedmål
om lønnsom kommersialisering fra forskning.”
FORNY2020 vil være et viktig virkemiddel for å realisere forskningsmeldingens ambisjoner om
mer effektiv utnyttelse av idéer og resultater fra offentlig finansiert forskning i Norge. FORNY2020
skal bidra til å forløse et potensial i denne forskningen – et potensial som ikke fanges opp
gjennom etterspørsel fra eksisterende næringsliv eller offentlige aktører.

2

NIFU STEP
NIFU STEP Rapport 19/2009
4
NIFU STEP Rapport 34/2008
3
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3. Mål for programmet
Hovedmål
FORNY2020 skal bidra til økt verdiskaping ved å bringe forskningsresultater fra offentlig
finansierte forskningsinstitusjoner frem til markedet.

FORNY2020 skal bidra til innovasjon innenfor alle fag- og næringsområder. Programmet skal støtte
utvikling av ideer og forskningsresultater generert både av forskere og studenter. Ideene kan ha sin
opprinnelse fra offentlig finansierte forskningsinstitusjoner alene eller i samarbeidsprosjekter med
næringslivet.
FORNY2020 skal bidra til å bygge kultur for kommersialisering ved forskningsmiljøene, bidra til
idéstimulering, bidra til evaluering av ideer, og bidra til å føre ny kunnskap og teknologi frem til
markedet.

Delmål 1

Ved å selektere og gi støtte til prosjekter med høy forventet kommersiell avkastning
eller annen samfunnsnytte, skal programmet skape vekst i nye og eksisterende
bedrifter.
FORNY2020 skal støtte konkrete prosjekter som, dersom de lykkes, vil resultere i at ny kunnskap og
ny teknologi blir overført fra offentlig finansierte forskningsinstitusjoner til eksisterende og
nystartede bedrifter eller tatt i bruk i offentlig sektor.
Programmet skal bidra til å avklare spørsmål knyttet til kommersielle, konseptuelle og teknologiske
aspekter ved slike prosjekter. Målsettingen er å redusere risiko i prosjektet tilstrekkelig til at private
eller offentlige aktører vil ta ansvar for videre kommersialisering og industrialisering. Det kreves et
bredt og godt dokumentert grunnlag for at ideen kan realiseres; både teknologisk og
forretningsmessig. Innenfor enkelte sektorer, som blant annet legemiddelutvikling og bioteknologi,
er det særlig stort behov for kapital i fasen før private aktører kommer inn. Det åpnes derfor for at
FORNY2020, alene eller i samarbeid med andre programmer eller virkemiddelaktører, kan iverksette
spesielle tiltak rettet mot tilrettelegging for kommersialisering innen ulike sektorer.

Delmål 2
Programmet skal stimulere til profesjonelle, effektive og spesialiserte
kommersialiseringsaktører tilknyttet offentlig finansierte forskningsinstitusjoner.
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Programmet vil på denne måten legge til rette for at forskningsresultater som av ulike grunner ikke
har funnet veien til markedet gjennom etterspørsel fra eksisterende næringsliv eller offentlige
aktører, også bidrar til verdiskaping.
Det legges opp til at FORNY2020s basisfinansiering av kommersialiseringsaktørene over tid
reduseres.
Indikatorer for måling av resultater
Programmets resultatindikatorer skal måle kvalitative og kvantitative resultater fra
prosjektporteføljen og faktorer knyttet til KAenes utvikling. Utviklingen av indikatorer vil pågå i
programmets første virkeår.

4. Målgruppe
FORNY2020 skal finansiere prosjekter som har sitt utspring helt eller delvis fra forskning i offentlig
finansierte forskningsinstitusjoner og som fokuserer på tilrettelegging for kommersialisering.
Prosjektansvarlig og kontraktspartner for prosjekter med støtte fra FORNY2020 er
kommersialiseringsaktører5 som representerer offentlig finansierte forskningsinstitusjoner6, og
nystartede bedrifter7 som er helt eller delvis basert på immaterielle rettigheter8 fra offentlig
finansierte forskningsinstitusjoner.

5

En kommersialiseringsaktør defineres her som en organisasjon helt eller delvis eiet av en offentlig finansiert
forskningsinstitusjon eller som i henhold til avtale på vegne av en slik institusjon forvalter rettigheter til kommersiell
utnyttelse av forskningsresultater generert av denne. Disse organisasjonene skal legge til rette for og spre kunnskap
om muligheter for anvendelse av forskningsresultater, forvalte rettigheter til kommersiell utnyttelse av
forskningsresultater fra offentlig finansierte forskningsinstitusjoner og videreutvikle potensielt kommersialiserbare
resultater for å få frem nye og forbedrede produkter, tjenester og prosesser. Kommersialiseringsaktørenes mål og
strategier må være helt eller delvis sammenfallende med FORNY2020s målsetting.
6
En offentlig finansiert forskningsinstitusjon er definert som universiteter, høyskoler, helseforetak/sykehus med
lovpålagt oppgaver innen forskning og utviklingsarbeid, forskningsinstitutter som omfattes av ‘Retningslinjer for
statlig basisfinansiering av forskningsinstitutter’, museer med forskningsvirksomhet og andre offentlige
institusjoner med forskningsvirksomhet.
7
En nystartet bedrift er definert som en bedrift som faller inn under EUs definisjon av mikrobedrift (Comission
Regulation (EC) No 70/2001, Annex I) og som er yngre enn 6 år på søknadstidspunktet (EU 2006/C 323/01, 5.4). I
FORNY2020 er det også en forutsetning at bedriften er basert på immaterielle rettigheter fra offentlig finansierte
forskningsinstitusjoner.
8
Immaterielle rettigheter er alle rettigheter til tekniske løsninger, metoder, prosesser og prosedyrer enten disse er
patentert, kan patenteres eller ikke, samt all opphavsrett til varemerke, design, art, databaser, kretsmønster,
tegninger, spesifikasjoner, prototyper, bedriftshemmeligheter og liknende.
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5. Prioriterte støtteformer
5.1 Finansiering av verifiseringsprosjekter
Programmets verifiseringsmidler – FORNY2020 Verifisering – er en konkurransebasert
finansieringsordning for verifisering av resultater fra offentlig finansiert forskningsinstitusjoner for å
legge til rette for kommersiell anvendelse av disse resultatene.
Mange prosjekter i tidlig fase har høyere teknologisk, markedsmessig eller finansiell risiko enn
investorer kan akseptere. Aktiviteter i verifiseringsfasen kan være avklaring av
anvendelsesmuligheter og markedspotensial, uttesting av konsept, teknologi eller prototype,
demonstrasjon, utvikling av forretningsmodell, sikring av rettigheter eller etablering av kontakt med
kunder og brukere. Gjennomføring av disse aktivitetene vil redusere risikoen og gjøre prosjektene til
mer attraktive investeringsobjekter for kapitalaktører, eksisterende næringsliv eller offentlig sektor.

Innretning av FORNY2020 Verifisering





Ordningen retter seg mot forskningsbaserte kommersialiseringsprosjekter som har
som målsetting å gjennomføre verifiseringsaktiviteter.
Ordningen retter seg mot alle fag- og næringsområder, og kan støtte arbeid med
verifisering av ideer som kan resultere i nye produkter, prosesser og tjenester innen
alle sektorer.
Det kan stilles krav om at søker selv finansierer en andel av prosjektet.
Utvelgelse av prosjekter skjer ved bruk av eksterne eksperter med relevant erfaring
og evne til nytenking, slik at prosjekter som ligger i forkant i forhold til utviklingen
blir prioritert. Vurderingen skal sikre at det blir tatt hensyn til både kommersielle og
teknologiske/konseptuelle problemstillinger og foretas etter fastsatte kriterier.

Oppfølging av FORNY2020 Verifisering
Prosjektene skal følges tett underveis i prosjektforløpet. Dette kan skje i samarbeid med
eksperter fra akademia, næringslivet og fra andre deler av virkemiddelapparatet. Det skal åpnes
for opp- og nedskalering eller terminering av bevilgning, avhengig av de resultatene som oppnås
underveis i prosjektforløpet.
Indikatorer for måling av resultater fra prosjektporteføljen vil bli utviklet i programmets første
virkeår.

5.2 Basisfinansiering av kommersialiseringsaktørenes virksomhet
Prosessen med å skape kultur for nyskaping, få frem ideer, bygge prosjekter og få disse frem til et
marked er lang og ressurskrevende. Arbeidet som gjøres krever kompetanse innenfor en rekke fagog teknologiområder. I tillegg til å samarbeide tett med akademia, skal en KA skape gode relasjoner
til næringsliv, marked og finansieringsaktører. Dette er en krevende kombinasjon som stiller krav til
bred erfaring og gode styringssystemer.
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Erfaringen, både nasjonalt og internasjonalt, er at det tar lang tid før aktører med ansvar for
kommersialisering av forskningsresultater på egen hånd kan finansiere alle nødvendige aktiviteter.
Programmets basisfinansiering – FORNY2020 Basis – skal derfor bidra til innovasjon, og teknologiog kunnskapsoverføring i bred forstand, herunder kommersialisering av forskningsresultater med
forretningsmessig potensial.
KAene eies helt eller delvis av offentlige aktører, og de har et styre som er ansvarlig for å nå de mål
eierne setter for virksomheten. Basismidlene fra FORNY2020 skal styrke KAenes driftsmidler og
anvendes etter de prioriteringer og planer som deres eiere og styrende organer legger for
virksomheten.

Figur 1. Et utvalg av KAenes oppgaver
Innretning av FORNY2020 Basis





For å sikre forutsigbarhet tildeles basisbevilgningen som en flerårig bevilgning etter
søknad.
Basismidler kan søkes av alle kommersialiseringsaktører som faller inn under
definisjonen i avsnitt 4 Målgruppe. Gjennom bruk av skisser i søknadsprosessen vil
programmet gå i dialog med eventuelle søkere som ikke har mottatt basismidler fra
FORNY tidligere år.
Bevilgningen kan dekke opp til 50 % av driftskostnadene i KAene. Det forutsetter at
minst et tilsvarende beløp dekkes av selskapet, dets eiere eller andre. Resultatene
rapporteres på årlig basis til FORNY2020 etter Forskningsrådets rutiner og krav.

FORNY2020 Basis tildeles på to måter; en del tildeles etter skjønnsmessige vurdering basert på et
sett av definerte kriterier, mens den andre tildeles ut fra oppnådde resultater.
Den skjønnsmessige vurderingen av søknadene baseres på kriterier spesifisert i utlysningen. Dette
kan for eksempel være:






Tilgang på intern og ekstern kommersialiseringskompetanse.
KAens mål og strategier, og grad av måloppnåelse i forhold til egne mål.
Strategisk forankring i forskningsinstitusjonenes virksomhet.
Samarbeidsrelasjon med andre KAer, såkornfond, venturefond, næringslivet og offentlig
virksomhet.
Antall forskerårsverk ved de forskningsmiljøene som KAen representerer.
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Den resultatbaserte delen av basisbevilgningen skal baseres på kriterier som også er
resultatindikatorer for programmet. Disse vil bli utviklet i programmets første virkeår og spesifisert i
utlysningene.

Oppfølging av FORNY2020 Basis
Oppfølging av basisfinansiering skjer på årlig basis ved bruk av indikatorer for mål- og
resultatstyring. Disse vil bli utviklet i samarbeid med aktørene og de bevilgende departementer.

5.3 Strukturforbedring, nettverksbygging og kompetanseheving
FORNY2020 skal bidra til tiltak som bedrer samarbeid og integrasjon mellom næringslivet, ,
forskningsmiljøene og KAene. Målsettingen er økt samhandling og styrket mobilitet både for
ideer og tilgjengelig spisskompetanse. Virkemidler for å bedre disse prosessene skal utvikles i
tett dialog med interessenter.
Eksempler på virkemidler er:





incentiver for omstrukturering, samhandling og spesialisering
finansiering av kompetanseutviklingsprogrammer, prosjektledersamlinger og
styrking av profesjonelle leder-/utviklingsteam for å realisere vellykkede
prosjekter
incentiver for nettverksbygging mot nasjonale og internasjonale markeder,
næringsliv og finansaktører
finansiering av mentorordninger

Informasjon om tiltak vil bli gjort tilgjengelig for aktuelle søkere fortløpende gjennom året eller
gjennom åpne utlysninger.
Programmet skal arbeide for god samhandling i innovasjonssystemet og med aktører i
virkemiddelapparatet. Noen slike aktører er Forskningsrådets andre programmer og
senterordninger, entreprenørskapsutdanning, SIVAs inkubatorer, Patentstyret, Norsk Designråds
programmer, og Innovasjon Norges programmer og regionale/utenlandske kontorer.

6. Videreutvikling av virkemidler
Stortingsmeldingene “Klima for forskning” og “Et nyskapende og bærekraftig Norge”9 peker på
behovet for å styrke kunnskapsgrunnlaget for forsknings- og innovasjonspolitikken. Behovet
begrunnes blant annet i ambisjonen om en forbedret oppfølging av ressurser og resultater i norsk
forskning. Dette forutsetter systematisk utvikling av statistikk og indikatorer. Det kan også skje
gjennom forskning og analyse, både på overordnet nivå og på programnivå.
9

St.melding nr. 7: Et nyskapende og bærekraftig Norge (2008-2009)
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Det er gjennomført en rekke evalueringer av FORNY-programmet, sist i 200510, 200811 og 200912. I
tillegg har administrasjonen siden 2005 systematisk samlet data om resultatene av programmets
virksomhet. Dette er et viktig underlag for å måle effekten av programmet og for utvikling av nye
virkemidler innenfor området, og arbeidet vil videreføres i FORNY2020.
Det legges opp til midtveisevaluering av FORNY2020 etter 5 år samt sluttevaluering i henhold til
Forskningsrådets retningslinjer. Det kan i tillegg bli gjennomført utredninger og analyser av
programmets aktiviteter etter behov for å sikre et godt kunnskapsgrunnlag for videre utvikling av
programmet. Arbeidet kan utføres av programadministrasjonen eller av eksterne miljøer.
Programstyret skal foreta en årlig vurdering av virkemidlene og foreta nødvendige justeringer.

7. Internasjonalt samarbeid
FORNY2020 vil videreføre det internasjonale samarbeidet knyttet til kunnskap om offentlig initierte
stimuleringsaktiviteter for økt forskningsbasert næringsutvikling.
Sentrale områder for samarbeid er erfaringsutveksling knyttet til ulike virkemidler, modeller for
organisering av kommersialiseringsarbeidet og samspill i ulike deler av innovasjonssystemet.
Samarbeidet foregår både med enkeltorganisasjoner, gjennom EU-programmer og gjennom The
Association for Technology Implementation in Europe (TAFTIE).
Internasjonalt samarbeid er et viktig element for en del av prosjektene som FORNY2020 finansierer,
og mottakere av støtte kan velge å samarbeide eller kjøpe tjenester nasjonalt eller internasjonalt,
avhengig av hvor den beste kompetansen for å nå prosjektets mål finnes.
Det kan også bli aktuelt med programsamarbeid med liknende programmer i andre land, eller
bilateralt samarbeid med bedrifter eller bedriftsorganisasjoner i andre land. Evaluering og rangering
kan da skje på internasjonalt nivå.

8. Organisering av programmet
Programstyret for FORNY2020 er oppnevnt av og rapporterer til styret for Divisjon for Innovasjon.
Programstyret arbeider i henhold sitt mandat og Forskningsrådets overordnede retningslinjer for
etablering, drift og avslutning av forskningsprogrammer. Viktige føringer for styrets handlingsrom
vil være endringer i Statsbudsjettet og de årlige tildelingsbrevene fra de finansierende
departementene.
Administrasjonen for FORNY2020 skal ivareta daglig drift av programmet. Den består av en
programkoordinator supplert med administrativ kapasitet som har ansvar for alle administrative
funksjoner i programmet. Programmet dekker alle fag- og næringsområder, og er avhengig av å
10

Telemarksforskning Arbeidsrapport 5/2005
NIFU STEP Rapport 34/3008
12
NIFU STEP Rapport 19/2009
11

-9-

Programplan FORNY2020
______________________________________________________________________________
trekke på ekstern faglig kompetanse i søknadsbehandling og prosjektoppfølging. Denne dekkes
gjennom ad hoc-bistand fra Forskningsrådets tematiske programmer og fra eksterne eksperter som
hentes inn ved behov.
FORNY2020 vil arbeide for minst 40 % deltakelse fra begge kjønn i programmets styringsorganer,
ekspertpaneler og andre råd og utvalg.

9. Forholdet til andre programmer i Forskningsrådet
FORNY2020 skal gjøre forskningsresultater fra offentlige institusjoner kommersialiserbare og
attraktive innovasjonsprosjekter for nasjonalt og internasjonalt næringsliv og offentlig
sektor. Programmet skal dekke alle fag- og næringsområder og bidrar i fasen fra gjennomført
forskning fram til markedet eller til anvendelse i offentlig sektor.
FORNY2020 finansierer ikke forskning, men aktiviteter for å verifisere og dokumentere
forskningsresultatenes anvendelse, og bekrefte eller avkrefte at resultatene fra forskning har et
kommersielt eller samfunnsmessig nyttepotensial. FORNY2020 har derfor en annen rolle i
forsknings- og innovasjonssystemet enn andre programmer i Forskningsrådet.
Nystartede bedrifter som er helt eller delvis basert på immaterielle rettigheter fra offentlig finansierte
forskningsinstitusjoner kan søke støtte for slike verifiseringsaktiviteter i FORNY2020. De vil også
være kvalifisert til å søke finansiering av videre forskningsaktiviteter gjennom Forskningsrådets
innovasjonsprosjekter i næringslivet. FORNY2020 vil derfor komplettere Forskningsrådets øvrige
forsknings- og innovasjonsprogrammer.

10. Kommunikasjon
Kommunikasjon om programmets virkeområde, virkemidler og resultater skal bidra til verdiskaping
og til å synliggjøre hvordan ideer og resultater fra forskning kommer til nytte for samfunnet.
Programmet skal spre informasjon om pågående prosjekter og resultater til samfunnet i bred forstand
og til politiske myndigheter.
Programmet vil formidle resultater fra de mest lovende forskningsbaserte
kommersialiseringsprosjektene og nystartede forskningsbaserte vekstbedriftene, uavhengig av
idehaver eller gründers institusjonelle tilknytning, lokalisering, kjønn eller etnisitet.
Programmets egen nettside og Forskningsrådets øvrige nettsider, riksmedier og regionale medier er
alle aktuelle formidlingskanaler. All kommunikasjon skal kvalitetssikres.
Det skal utarbeides en kommunikasjonsplan for programmet, denne skal oppdateres årlig.
Resultatene av kommunikasjonsarbeidet skal rapporteres til divisjonsstyret og bevilgende
departementer hvert år.
- 10 -
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Effekten av tiltak på kommunikasjonssiden kan måles med blant annet følgende indikatorer:





Aktivitetsnivå på www.forskningsradet.no/FORNY2020.
Grad av kjennskap til programmet hos målgruppen og i relevante miljøer.
Antall oppslag i riksdekkende media der prosjekter med støtte fra FORNY2020 blir
profilert.

11. Budsjett
Forskningsrådet har ambisjoner om at FORNY2020 blir et sentralt virkemiddel for å bidra til at
forskningsresultatene fra offentlig finansiert forskningsinstitusjoner blir utnyttet. Forskningsrådet
legger opp til opptrapping i tråd med programmets utvikling og samfunnets behov. Stabilitet og
forutsigbarhet i bevilgningene er helt sentralt for videreutvikling av profesjonelle, effektive og
spesialiserte kommersialiseringsaktører tilknyttet offentlig finansierte forskningsinstitusjoner.
FORNY har utviklet og justert sitt virkeområde til det behov som er avdekket og de ressursene de
bevilgende myndigheter har stilt til disposisjon. Fra en start i 1995 med 27 mill. kroner, er budsjettet
for 2011 på 107 mill. kroner. Bevilgningen for 2011 kommer fra NHD (84 %), KD (12 %) og FKD
(4 %).
Programmets budsjett for 2011 utgjør 0,4 prosent av den samlede offentlige forskningsinnsatsen på
24 milliarder kroner. For å nå ambisjonen om økt utnyttelse av resultater fra forskning, er det
nødvendig med en bedre balanse mellom forskningsinnsatsen og midler til realisering av potensialet
som ligger i forskningsresultatene. FORNY2020 vil være en viktig aktør i dette arbeidet.
Det er et mål å øke bevilgningen til FORNY2020 og kommersialisering av forskningsresultater, slik
at disse utgjør 1 prosent av de samlede forskningsbevilgningene. Det innebærer at den årlige
bevilgningen til programmet på sikt bør ligge på 240 mill. kroner.
Det anbefales at det legges opp til en gradvis økning i programmets budsjetter over en femårsperiode.
Hovedtyngden av programmets budsjett vil bli allokert til verifisering. Det legges opp til at
basisfinansiering til kommersialiseringsaktører vil opprettholdes på dagens nivå på kort sikt, og at
den vil trappes ned over tid.
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