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FORSKNING FOR INNOVASJON OG BÆREKRAFT

Våre søknadstyper
Søknadsfrist 20. mai

Søknadsfrist 2. september

Forskerprosjekt

Kompetanse- og
samarbeidsprosjekt

Fremme fornyelse og utvikling i
forskningen innenfor alle fag og
tematiske områder

Utvikle ny kunnskap og bygge
forskningskompetanse som
samfunnet eller næringslivet
trenger for å møte viktige
samfunnsutfordringer.

Søknadsfrist 16. september

Søknadsfrist 16. september

Innovasjonsprosjekt

Kommersialiseringsprosjekt

Fremme verdiskaping og fornyelse
i næringsliv og offentlig sektor

Fremme økt kommersiell
anvendelse av offentlig finansiert
forskning i Norge.

Forskningssenter
Styrke og videreutvikle fremragende og nyskapende forsknings- og innovasjonsmiljøer eller for å bygge opp forskningsmiljøer på strategisk viktige områder

Forskningsinfrastruktur
Fremme og styrke infrastruktur som bidrar til nyskapende forskning og utvikling.

Koordinerings- og støtteaktivitet
Finansiere planlegging av, samarbeid om, koordinering av og formidling fra FoU-aktiviteter.

Viktige forskjeller
Forskerprosjekt

Kompetanse- og samarbeidsprosjekt

Prosjektansvarlig

Forskningsorganisasjon

Forskningsorganisasjon

Samarbeid om FoU

Kun mellom forskningsorganisasjoner

Krav til samarbeid med andre
enn forskningsorganisasjoner

Statsstøtte

Nei

Samarbeidsprosjekt: Ja, art. 25

Primære
virkninger/effekter

Økt kvalitet og fornyelse i forskning
Flytte den internasjonale forskningsfronten

Økt kompetanse i forskning, økt relevans,
og økt anvendelse av forskningsresultater
i offentlig og privat sektor

Åpen for:

Alle fag og tema

Spesifiserte tema

Antall søknader

Kun én pr prosjektleder

Ingen begrensning

Kompetanse- og samarbeidsprosjekt
Formål:
Utvikle ny kunnskap og bygge kompetanse
og kompetansemiljøer som samfunnet eller
næringslivet trenger for å møte viktige
samfunnsutfordringer
Prosjektene skal stimulere og støtte samarbeid
mellom forskningsmiljøene og de som
representerer den samfunnsutfordringen
det søkes om midler til.

Samarbeidsprosjekt for å
møte utfordringer i samfunn
og næringsliv
•

Krav til innsats fra samarbeidspartnere utenfor
forskningsorganisasjonene

•

Samarbeidspartnere kan i noen tilfeller få dekket sine
kostnader

•

Prosjektvarighet: 2 - 4 år

•

Støtte: minimum 4 mill. NOK

Ca. 1,3 milliarder kroner til prosjekter innenfor 12
temaområder:
Antimikrobiell
resistens

Arealer under
press

Demokrati,
styring og
fornyelse

Energi,
transport og
lavutslipp

Global
utvikling

Hav

Helse

Klima- og
Polarforskning

Landbasert
mat, miljø og
bioressurser

Muliggjørende
teknologier

Utdanning og
kompetanse

Velferd, kultur
og samfunn

Samarbeidspartnere i Kompetanseog samarbeidsprosjekt
• Samarbeid med næringsliv, frivillig eller offentlig sektor
• Sikrer at problemstillinger, forskningsaktiviteter og
resultater blir relevante og samfunnsnyttige
• Minst to samarbeidspartnere som ikke er forskningsorganisasjoner
• Kan komme fra offentlig sektor, frivillige organisasjoner,
næringsliv og/eller andre private organisasjoner
• Deltar i planlegging, styring, gjennomføring, formidling
og/eller bidrar til å ta resultatene i bruk (faktisk samarbeid)
• Samarbeidsavtaler med alle samarbeidspartnere for å
regulere gjensidige rettigheter og plikter i prosjektet

Kompetanse- og samarbeidsprosjekt

Krav til utforming av søknaden
• Søknaden og vedlegg skal skrives på engelsk
• Obligatoriske vedlegg skal være med:
–
–

–
–

Prosjektbeskrivelse på maksimalt 11 sider på fastlagt mal
CV for prosjektleder og de mest sentrale
personene/arbeidspakkelederne i prosjektet,
hver på maksimalt 4 sider
Intensjonsbrev fra alle registrerte samarbeidspartnere
Prosjekter som omfatter doktorgradsutdanning skal inkludere en
bekreftelse fra gradsgivende universitet/institusjon

• Krav til samarbeidspartnere må være oppfylt
• Prosjektet må starte mellom 01.01.2021 og 01.06.2021

Ekspertpanelene vurderer:
Forskningskvalitet
• I hvilken grad er prosjektet ambisiøst, nytenkende og i
forkant av forskningsfronten
• Kvaliteten på de foreslåtte forsknings- og
utviklingsaktivitetene
Virkninger og effekter
• Potensielle virkninger og effekter av den foreslåtte
forskningen
• Kommunikasjon og utnyttelse
Gjennomførbarhet
• Kvaliteten på prosjektleder og prosjektgruppe
• Kvaliteten på prosjektets organisering og styring

Forskningsrådet vurderer:
Relevans
I hvilken grad søknaden svarer på de
prioriteringene som er spesifisert under
temaet/temaene du har valgt å rette søknaden
mot.
Kun søknader med høy karakter fra
ekspertpanelene vurderes for relevans.

Søknadsbehandling: Kompetanse- og samarbeidsprosjekt
Panelet

Forskningsrådet

Porteføljestyrer

1. Excellence
Forvurdering
og avvisning

2. Impact

Samlet
vurdering
panel

4. Relevans

Porteføljevurdering

Beslutning
om bevilgning
Innstilling

3. Implementation

Søknader under terskelverdi

4 utlysninger innenfor Demokrati, styring og fornyelse
• Effekter av kommune- og regionreformene

• Planforskning
• Tverrfaglig kompetansebygging og løsninger som
integrerer samfunnssikkerhet og digitalisering

• Innovasjon i kommunesektoren

Effekter av kommune- og regionreformene
Det vil telle positivt om prosjektet:
• har nasjonalt og internasjonalt samarbeid
• har et tverrfaglig prosjektteam
• inkluderer et doktorgradsstipend

Krav til medvirkning (faktisk samarbeid) og finansiering i prosjektene:

• Samlet medvirkning fra samarbeidspartnere som ikke er forskningsorganisasjoner
skal utgjøre minimum 10 % av totalkostnadene i prosjektet.
• Vi kan bidra til å dekke kostnader hos samarbeidspartnere som er nødvendige for
gjennomføringen av prosjektet. For foretak vil dette være begrenset av det
statsstøtteregelverket tillater.
• Det skal bevilges ett Kompetanse- og samarbeidsprosjekt med budsjettramme på
inntil 14 millioner kroner.
Se utlysningene for føringer og avgrensinger

Planforskning
Vi prioriterer:
• prosjekter som bidrar til å styrke utdanningstilbudene og institusjonene
innenfor planfeltet og som involverer relevante utdanningsinstitusjoner
• Prosjekter som har doktorgradsstipendiater

Krav til medvirkning (faktisk samarbeid) og finansiering i prosjektene:
• Samlet medvirkning fra samarbeidspartnere som ikke er
forskningsorganisasjoner skal utgjøre minimum 20% av totalkostnadene i
prosjektet.
• Vi kan bidra til å dekke kostnader hos samarbeidspartnere som er
nødvendige for gjennomføringen av prosjektet. For foretak vil dette være
begrenset av det statsstøtteregelverket tillater.

• Det kan søkes maksimalt 10 millioner kroner fra Forskningsrådet.
Se utlysningene for føringer og avgrensinger

Samfunnssikkerhet og digitalisering
Vi prioriterer:

•
•
•
•

prosjekter med internasjonalt samarbeid
prosjekter med rekrutteringsstillinger
prosjekter som bygger på et reelt samarbeid mellom partnere og sluttbruker
prosjekter som integrerer eller bygger på resultater fra nasjonale og
internasjonale prosjekter
• prosjekter som bidrar til policyutvikling og adresserer FNs bærekraftmål og
Sendai-rammeverket
Krav til medvirkning (faktisk samarbeid) og finansiering i prosjektene:
• Samlet medvirkning fra samarbeidspartnere som ikke er
forskningsorganisasjoner skal utgjøre minimum 20% av totalkostnadene i
prosjektet.
• Vi kan bidra til å dekke kostnader hos samarbeidspartnere som er nødvendige
for gjennomføringen av prosjektet. For foretak vil dette være begrenset av det
statsstøtteregelverket tillater.
Vi ser for oss fireårige prosjekter som søker mellom 20 og 25 millioner kroner.
Se utlysningen for føringer og avgrensinger

Innovasjon i kommunesektoren
Vi prioriterer:
• prosjekter med flere forskningsorganisasjoner som partnere
• prosjekter med fire eller flere kommuner/fylkeskommuner som samarbeidspartnere
• prosjekter med konkrete aktiviteter for formidling og spredning til kommuner utover de som
deltar i prosjektet
• prosjekter med konkrete planer om dialog med kommuner som ikke er en del av partnerskapet
• prosjekter som har doktorgradsstipendiater
• prosjekter som har internasjonalt samarbeid
• prosjekter som bidrar til å styrke relevante utdanninger

Krav til medvirkning (faktisk samarbeid) og finansiering i prosjektene:
• Samlet medvirkning fra samarbeidspartnere som ikke er forskningsorganisasjoner skal utgjøre
minimum 20% av totalkostnadene i prosjektet.
• Vi kan bidra til å dekke kostnader hos samarbeidspartnere som er nødvendige for
gjennomføringen av prosjektet. For foretak vil dette være begrenset av det statsstøtteregelverket
tillater.

Det kan søkes om minimum 7 millioner og maksimum 16 millioner kroner.
Vi ser for oss prosjekter som søker mellom 7 og 9 millioner kroner.
Se utlysningen for føringer og avgrensinger

DU MÅ
STARTE NÅ!
Tar tid å sette sammen gode samarbeidskonstellasjoner

Foto: ESA/NASA/Rivera-Thorsen

Mer informasjon på Forskningsrådets nettsider
Kontakt oss:
Planforskning og kommune- og regionreformene: Janike Harsheim: jh@forskningsradet.no

Samfunnssikkerhet og digitalisering: Berit Berg Tjørhom: bbt@forskningsradet.no og André Fossen
Mlonyeni: afm@forskningsradet.no
Innovasjon i kommunesektoren: Marte-Eline Stryken: mes@forskningsradet.no
For generelle spørsmål om søknadstypen KSP: kps@forskningsradet.no

