Fakta fra VRI

Program
Virkemidler for regional FoU og innovasjon – VRI

Hva er VRI?
VRI er Forskningsrådets hovedsatsing på forskning og innovasjon i norske regioner. Det over
ordnede målet for VRI er å fremme innovasjon, kunnskapsutvikling og verdiskaping gjennom
regional samhandling og en forsterket FoU-innsats i og for regionene.
VRI skal i første omgang vare i 10 år (2007–2016).
VRI startet opp i 2007 og det er nå etablert VRI-satsinger i samt
lige norske regioner/fylker. Gjennom VRI-satsingene har regionene
utviklet strategier og foretatt prioriteringer av innsatsområder og

Hva inneholder en
regional VRI-satsing?
En regional VRI-satsing skal være helhetlig og godt koordinert.
Satsingen skal bestå av ett samhandlingsprosjekt og et eller to
forskerprosjekter.
I samhandlingsprosjektene har regionene prioritert næringsrettede innsatsområder. Innenfor innsatsområdene velger
regionene et sett av virkemidler de ønsker å bruke for å få i gang
konkret forskningssamarbeid mellom bedrifter og forsknings
miljøer. De mest brukte virkemidlene er mobilitetsordninger,
kompetansemeglere, aksjonsforskning i bedrifter og nettverk og
forprosjektstøtte til bedrifter.
Forskerprosjektene i VRI skal bidra til at regionene øker sitt fokus
på forskning gjennom egne regionalt initierte forsknings
prosjekt(er). Dette er innovasjonsfaglige forskerprosjekter innen
for emner knyttet til innsatsområdene regionen har prioritert.
Prosjektene tar spesielt hensyn til institusjonenes faglige og
utdanningsmessige ansvar og næringslivets behov.

virkemidler som skal benyttes for å styrke samarbeidet og kunnskapsflyten mellom FoU og næringsliv. Det er en forutsetning for
finansiell støtte fra Forskningsrådet at VRI-satsingene er forankret
i regionale partnerskap, og at disse bidrar med finansiering
(50/50).

Hvem står bak
søknadene om regionale
VRI-satsinger?
Søknader om regionale VRI-satsinger skal være forankret i
regionale partnerskap. Det regionale partnerskapet, som består
av representanter fra næringsliv, FoU-institusjoner og offentlige
myndigheter/virkemiddelaktører, har ansvaret for innretningen av
de samlede aktivitetene i en regional VRI-satsing. Det er også
partnerskapet som bestemmer hvilke institusjon(er) som
skal fremme søknadene til Forskningsrådet og dermed være
kontraktspartner(e) med Forskningsrådet.

15 regionale VRI-satsinger er på plass

VRIs programnettsider:
www.forskningsradet.no/vri

Kontaktpersoner i VRI-sekretariatet:

Prioriterte innsatsområder i regionene:

Åse Kaurin
Tlf 412 94 751, aak@forskningsradet.no

Agder – IKT, olje/gass/prosessindustrien, kultur- og opplevelsesnæringer
Buskerud – Industri, reiseliv, helse
Finnmark – Mat og energisektor
Hedmark/Oppland – Industri, bioteknologi, bioenergi, reiseliv, kultur- og
opplevelsesnæringer, informasjonssikkerhet
Hordaland – Energi, marine og maritime næringer og reiseliv
Møre og Romsdal – Marine og maritime næringer
Nordland – Akvakultur, opplevelsesbasert reiseliv og infrastruktur i kaldt klima
Oslo/Akershus – Maritim, energi og miljø, IT, Life Sciences, kultur
Rogaland – Mat, energi, maritim sektor
Sogn og Fjordane – Reiseliv, fornybar energi, marine næringer
Telemark – Industri og nye næringer, attraksjonskraft
Troms – Marine ressurser, reiseliv og petro/energi/miljø
Trøndelag – Opplevelsesnæring, fornybar energi og miljøteknologi, mat
Vestfold – Mikroteknologi/elektronikk, vannbehandling, engineering-olje/gass,
næringsmiddel og kulturnæringer
Østfold – Næringsmiddel- og emballasjeindustri, energi, miljø, opplevelsesnæring

Lars Krogh
Tlf 982 23 578, lkr@forskningsradet.no
Anne Kathrine Normann
Tlf 971 59 069, akn@forskningsradet.no
Anja Gjærum
Tlf 958 61 043, ag@forskningsradet.no
Hilde Garegg Gårdsmoen
Tlf 932 66 400, hgg@forskningsradet.no
Kristine Ziegler Gundersen
Tlf 22 03 75 53, kzg @forskningsradet.no
Idun Henden Alhajjam
Tlf 22 03 74 78, iha@forskningsradet.no

