Forskningsrådets tilbud
til forskningslystne bedrifter
Oversikt over virkemidler rettet mot næringslivet

Kompetanseprosjekt for
næringslivet

Innovasjonsprosjekt
i næringslivet

Kompetanseprosjekt kan søkes av norske
forskningsinstitusjoner i forpliktende
samarbeid med en eller flere bedrifter
på faglige temaer som er viktige for å
utvikle norsk næringsliv. Prosjektene skal
bidra til næringsrettet forskerutdanning
og langsiktig kompetansebygging både i
forskningsmiljøet og i bedriften.
• Søker må være forskningsinstitusjon
• Inntil 80 prosent offentlig støtte
• Bedriftens bidrag må være
kontantinnskudd

Innovasjonsprosjekt kan søkes av bedrifter, bedriftssammenslutninger og
næringslivsorganisasjoner og skal utløse
FoU-aktivitet i næringslivet og bidra til
innovasjon og bærekraftig verdiskaping.
• Søker må være en bedrift
• Inntil 50 prosent offentlig støtte
• Bedriftens bidrag kan være «in kind»

Tematiske forskningsprogrammer
HAVBRUK – en næring i vekst

Havet og kysten

HAVBRUK skal utvikle kunnskap for å
bidra til bærekraftig vekst i norsk havbruk
og sikre og videreutvikle Norges posisjon
som verdens ledende sjømatnasjon.
Kontaktperson: Kjell Naas
www.forskningsradet.no/havbruk

Havet og kysten skal framskaffe grunnleggende kunnskap for økosystemrettet
og føre-var-basert forvaltning av marine
økosystemer og legge grunnlag for verdiskaping i kystsamfunn.
Kontaktperson: Christian Wexels Riser
www.forskningsradet.no/havkyst

Bærekraftig verdiskaping i mat- og
biobaserte næringer

Marin virksomhet og offshore
operasjoner

BIONÆR skal bidra til økt, mer lønnsom
og bærekraftig produksjon i jordbruk,
skogbruk og naturbaserte næringer, og
i sjømatnæringen fra råvaren tas opp av
havet og fram til forbruker.
Kontaktperson: Trond Einar Pedersen
www.forskningsradet.no/bionaer

MAROFF skal bidra til miljøvennlig skipsfart og driver forskning for å beherske
krevende maritime operasjoner innenfor
offshore, havbruk, fiskeri og oljevern.
Kontaktperson: Sigurd Falch
www.forskningsradet.no/maroff

Bioteknologi for verdiskaping
BIOTEK2021 skal utvikle bioteknologiske
verktøy og bidra til at disse tas i bruk for
å videreutvikle og styrke bl.a. norsk marin
sektor.
Kontaktperson: Øystein Rønning
www.forksningsradet.no/biotek2021

Generelle støtteordninger
Forskningsbasert nyskaping

Doktorgrad i bedriften

FORNY2020 skal utløse verdiskapingspotensialet i offentlig finansierte forskningsinstitusjoner og bringe resultater
fra prosjekter fram til markedet.
Kontaktperson: Odd M. Reitevold
www.forskningsradet.no/forny2020

Nærings-ph.d. er en treårig forskerutdanning for ansatte i bedrifter som vil ta en
ordinær doktorgrad ved et universitet
eller en høgskole på et tema som er relevant for bedriften.
Kontaktperson: Annette Linda Vestlund
www.forskningsradet.no/naeringsphd

Virkemidler for regional FoU og
innovasjon

Senter for forskningsdrevet innovasjon

VRI skal fremme innovasjon, kunnskapsutvikling og verdiskaping gjennom
regional samhandling og forsterket FoUinnsats i og for regionene.
Kontaktperson: Anja Gjærum
www.forskningsradet.no/vri

SFI-ordningen styrker innovasjon gjennom satsing på langsiktig forskning i et
nært samarbeid mellom FoU-aktive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer.
Kontaktpersoner: Liv Jorunn Jenssen
www.forksningsradet.no/sfi

SkatteFUNN
SkatteFUNN er en enkel, rettighetsbasert
ordning hvor næringslivet kan søke om
skattefradrag for kostnader til forskning
og utvikling.
Kontaktperson: Svein Hallbjørn Steien
www.skattefunn.no

Utlysninger og frister finnes på
www.forskningsradet.no – Søk om midler, og på de enkelte programnettsidene.
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