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Program
VRI – Virkemidler for regional FoU og innovasjon

VRI Rogaland er verdiskaping gjennom samhandling
VRI Rogaland bidrar til flere forskningsbaserte innovasjonsprosjekter, til økt samarbeid mellom
næringsliv og FoU-miljø og til en god dialog mellom aktører innenfor samme næring, også
konkurrenter, om utfordringer som krever felles innsats.
VRI handler om regional verdiskaping. Aktører fra ulike fagmiljøer
samarbeider, på tvers av akademiske og praktiske skillelinjer, og
deler sin kunnskap med hverandre. Samtidig som flere bedrifter
skal arbeide med utvikling via forskning, kan forskningsmiljøene
benytte bedriftene og deres ansatte i undervisningen. Slik oppstår
nyskaping og kunnskapsutvikling. Geografisk nærhet mellom
aktørene legger forholdene godt til rette for de generelle målsetningene i VRI-satsingen.
I perioden 2011–2013 har VRI Rogaland fire satsingsområder:
energi, mat, maritime næringer og helse.
Energi
Innen petroleum har Rogaland en internasjonal ledende næringsklynge som i løpet av 40 år har vokst frem i samhandling mellom
kommersielle aktører, FoU-virksomheter og offentlig sektor. Med
utgangspunkt i miljøutfordringene satses det også sterkt på fornybar energi (sol, vind, bølger, tidevann, bioenergi). Etablerte virk-

somheter med suksess innen olje- og gassteknologi søker å utvikle
seg i retning av alternativ eller ren energi. VRI bidrar til å skape
arenaer for samhandling og samarbeid mellom de ulike aktørene.
Mat
Rogaland er det fremste matfylket med betydelig aktivitet og volum
innen både landbruk og havbruk/fiskeri. Næringsutviklingen har
fokus på økt produksjon og foredling, måltidsopplevelse, innovasjon og levende nettverk mellom næringslivsaktørene. Etableringen
av Måltidets Hus og NCE Culinology utvikler matfylket videre og
fører til at det blir fokusert på hele verdikjeden. VRI støtter blant
annet prosjekter som styrker forbindelsen mellom produsentene
og Måltidets Hus.
Maritime næringer
Rogaland har et av landets største miljøer for maritime næringer,
med spesiell tyngde innen petromaritim virksomhet. Næringsklyngen omfatter en rekke bedrifter med spisskompetanse innen

maritime operasjoner og sikkerhet, konstruksjoner, elektronikk
og miljøvennlige løsninger. VRI skal bidra til å drive innovasjonsprosesser for nye inntjeningsområder med utgangspunkt i dagens
kjernevirksomhet og engasjere bedriftene til å nå nye markeder,
samtidig som ny kompetanse bygges opp.
Helse
Helsesektoren vil i årene som kommer møte store utfordringer
knyttet til eldrebølgen. VRI vil derfor i hovedsak støtte initiativer
innenfor området helse- og velferdsteknologi.

VRI (Virkemidler for Regional FoU og Innovasjon) er et
tiårig program i regi av Forskningsrådet. Oppstart var i 2007.
Programmet skal fremme innovasjon, kunnskapsutvikling og
verdiskapning i regionene gjennom FoU-samarbeid mellom
næringsliv og forskningsmiljøer. VRI består av et samhandlingsprosjekt og minst ett innovasjonsforskningsprosjekt i
hver region.
Fordi det ikke finnes noen fasit for hvordan man best tilrettelegger for innovasjon, er VRI også et «laboratorium» for å
videreutvikle etablerte virkemidler og eksperimentere med
nye.

VRI Rogalands virkemidler 2011–2013
Kompetansemegling
• 8–10 kompetansemeglere fordelt på fire innsatsområder
Forprosjektmidler
• Forprosjekt
• Teknologioverføring
Dialog og samhandling
• Dialogkonferanser
• Utviklingsringer
– For en gruppe bedrifter med felles utfordringer
– Medarbeiderdrevet innovasjon internt i bedrift
• Klyngeetablering
• Erfaringsutveksling

Forskningsprosjektet
Flere i VRI Rogaland har stilt følgende spørsmål: «Virker VRI? Og i
så fall, hvordan?» Forskningsprosjektet i VRI Rogaland ser nærmere
på utøvelsen og effekten av virkemidlene i bedriftene for å lære
mer om de interne prosessene og om samhandlingen mellom
bedriftene og forskningsinstituttene. Samtidig vil det bli lagt vekt
på å sette VRI inn i et teoretisk perspektiv. Til sammen skal dette
bidra til utvikling av teorier og kunnskap om innovasjon som kan
støtte fremtidig utforming og implementering av regional
innovasjonspolitikk.
Organisering
Prosjekteier og prosjektleder er Rogaland fylkeskommune.
Forskningsprosjektet eies og ledes av IRIS. Våre samarbeidspartnere er Universitetet i Stavanger, Høgskolen Stord/Haugesund,
Polytec, Bioforsk Vest, Nofima, Måltidets Hus, Blue Planet,
Prekubator, Ipark, LO, NHO, Greater Stavanger, Ryfylke IKS,
Haugaland Vekst, Dalanerådet, Fylkesmannens landbruksavdeling,
Innovasjon Norge og Forskningsrådet.
Kontaktperson samhandlingsprosjektet
Prosjektleder Hilde Uppstad, Rogaland fylkeskommune
Telefon: 51 92 10 64 / 958 77 914
hilde.uppstad@rogfk.no
Kontaktperson forskningsprosjektet
Prosjektleder Mary Billington, IRIS
Telefon: 51 87 50 03 / 482 44 618
mgbi@iris.no
Nettsted: www.vri.rogfk.no

Personmobilitet
• Studentmobilitet
• Mobilitet fra næringsliv til FoU
• Internasjonal mobilitet
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