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Innovasjonspartnerskap
et samarbeid mellom:

Hvem kan søke?
• Hovedkriteriet: offentlig virksomhet som
forvalter samfunnsoppgaver, og som omfattes
av anskaffelsesforskriften
• Etater, sykehus, kommuner og
fylkeskommuner er noen eksempler
• Private selskaper kan ikke søke ordningen
Innovasjonspartnerskap (men kan levere
tilbud i anskaffelsesfasen i prosjektene)

Dette ser vi etter:

1

Du er en offentlig aktør som tar fatt på en
viktig, uløst samfunnsutfordring, og
næringslivet kan bidra med løsninger

2

Ambisjoner om innkjøp, implementering og
spredning av en ny løsning på en relevant
samfunnsutfordring eller et offentlig behov skal
ligge til grunn for prosjektet

3

Strategisk forankring i toppledelsen og
gjennomføringsevne i organisasjonen
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Dette kan vi tilby:

1

Finansiering, kompetanse og veiledning
gjennom ordningen Innovasjonspartnerskap

2

En etablert samarbeidsmodell og et juridisk
rammeverk for samarbeid med næringslivet

3

Tett kontakt og erfaringsdeling med andre
offentlige aktører som satser på
innovasjonssamarbeid med næringslivet
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Oppstart og rigging av prosjektet med
riktige ressurser, god forankring og plan
for implementering

Innovasjonspartnerskap – en helhetlig innovasjonsprosess
Behov

Markedsdialog

Konkurranse

Utvikling

(3 mnd.)

(3 mnd.)

(3-6 mnd.)

(1-2 år)

Konkurransen lyses ut og
det inngås kontrakt med en
eller flere (grupper av)
bedrifter. I kontrakten ligger
også opsjoner om direkte
kjøp av løsning(er).

Nye løsninger, tjenester,
teknologier eller produkter
utvikles, testes og
verifiseres i tett samarbeid
mellom bedriftene og den
offentlige aktøren.
Bedriftene kompenseres
(helt eller delvis iht. den
enkelte kontrakt) for sine
utviklingskostnader.

Behovskartleggingen
gjennomføres av offentlig
aktør. Identifiserer
utfordringer og problemer.
Invitere inn brukere,
pasienter, ansatte, etc. for
god innsikt i
problemområdet.

Offentlig prosjekteier
inviterer næringslivet til
dialog om utfordringsbildet,
teknologi, muligheter og
innovasjonsrom. Tester
hypoteser og idémyldrer
sammen med næringslivet
og sikrer at løsningen ikke
allerede eksisterer på
markedet.

10 % av midlene brukes til tjenestedesign, kartlegging av
behov, fasiliteringstjenester, arrangering av dialogaktiviteter og
workshops

90 % av midlene benyttes i
denne fasen

Tusen takk!

Kjøp/
implementering
(1-6 mnd.)

Offentlig aktør kan kjøpe
den utviklede løsningen
uten ny konkurranse. Dette
gjelder også
følgevirksomhetene. Fokus
på implementering av
løsninger og eventuelle
organisatoriske endringer.

Midlene går ikke til å dekke
selve kjøpet

Kompetanse, prosesstøtte og veiledning tilbys av
www.innovasjonnorge.no
Leverandørutviklingsprogrammet, Digitaliseringsdirektoratet og Innovasjon Norge gjennom hele prosessen

Statens vegvesen
«0-visjonen i norske vegtunneler»

• Evacsound bruker koordinerte lyd- og
lyssignaler til å lede personer ut av
røykfylte tunneler på en effektiv og
intuitiv måte
• Systemet har lagt vekt på menneskelig
intuisjon i utformingen av
rettledningssignalene som systemet
sender ut
• Utviklet av Trafsys AS i tett samarbeid
med Statens vegvesen

• Løsningen er testet og godkjent
Bilder fra testing av Evacsound i Runehamartunnellen

• Installeres i Måndalstunnelen på E136

Innovasjonspartnerskap 2021
• Tre frister:
• 1. mars
• 1. juni
• 1. oktober

• 2-3 prosjekter ved hver frist
• Mellom 8-15 millioner kr per prosjekt

• For mer informasjon om
søknadsprosessen bli med på
parallellsesjonen

Tusen takk for
oppmerksomheten

