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Fartøy og maritim teknologi knyttet til :
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Målgrupper – maritim sektor

Rederier Verft

Utstyrsleverandører Tjenesteleverandører

Olje og Gass Fornybar energi

Havbruk Fiskeri
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Forskningsrådets satsing på maritim næring

Delmål (brukermål):

• Økt konkurranseevne.

• Styrket omstillingsevne. 

• Forbedret samspill og kunnskapsoverføring 
mellom FoU-miljø og næringen.

Gjennom forskning bidra til ny kompetanse og 
innovasjoner innenfor de tematisk prioriterte 
områdene:

Tiltak for å nå målene:

Lyse ut 

• Innovasjonsprosjekter i næringslivet (IP-N)

• Demonstrasjonsprosjekter (IP-D) 

• Kompetanse og samarbeidsprosjekter (KSP)

• Arrangementsstøtte

Mobilisere og veilede søkere

Hovedmål (samfunnsmål):

• Økt verdiskaping for den maritime næringen.

• Mindre miljøbelastning fra maritim virksomhet.

• En sikker maritim næring.



• muligheter i havnæringene

• autonome og fjernstyrte fartøy

• digitalisering av maritim næring

• klima- og miljøvennlig maritim virksomhet 

• sikkerhet til havs 

• nordområdene
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Tematiske prioriteringer:



Utvikle nullutslippsløsninger for store skip som går over lengre strekninger

Prosjektene skal få fram ny kunnskap, bærekraftige innovasjoner og utvikle ny teknologi og 
løsninger som egner seg for fartøysegmenter og seilingsdistanser som ikke allerede har 
tilgjengelig nullutslippsløsninger. 

For å få til et godt og integrert samarbeid for å oppnå dette, 
vil vi invitere forskningsmiljøer og bedrifter om å gå sammen i konsortier 
og lage sammensatte prosjekter der en del inneholder 
aktiviteter som egner seg for et kompetanse- og samarbeidsprosjekter 
mens andre deler egner seg for én eller flere innovasjonsprosjekter 
eller demonstrasjonsprosjekter.

Parallell behandling og samtidig beslutning våren 2022
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Satsingen Maritime Zero 2050



Forskningsrådets søknadstyper

Kompetanse- og 
samarbeidsprosjekt 
Utvikle ny kunnskap og bygge 

forskningskompetanse som samfunnet 
eller næringslivet trenger for å møte 

viktige samfunnsutfordringer.

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

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

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

Forskerprosjekt
Fremme fornyelse og utvikling i 
forskningen innenfor alle fag og 

tematiske områder

Innovasjonsprosjekt
Fremme verdiskaping og fornyelse i 

næringsliv og offentlig sektor

Innovasjonsprosjekt i næringslivet
Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet

Kommersialiserings-
prosjekt

Fremme økt kommersiell 
anvendelse av offentlig finansiert 

forskning i Norge.
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• KSP skal stimulere til samarbeid mellom forskningsmiljøer 
og de som representerer den samfunnsutfordringen det 
søkes om midler til

• Formålet er å utvikle ny kunnskap og bygge kompetanse
som samfunnet eller næringslivet trenger 
for å møte viktige samfunnsutfordringer

• Representanter for samfunns- eller næringsutfordringen er 
aktivt deltagende i prosjektet

• Åpen forskning, nær forskningsfronten, der resultatene er 
nyttige for brede brukergrupper
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Kompetanse og samarbeidsprosjekter (KSP) 
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KSP Søknadstypens kjennetegn – tydelige krav til samarbeid

• KSP passer der innsatsen fra 
samarbeidspartnere er viktig for prosjektet 

• og der samarbeidspartnernes deltagelse er 
viktig for å sikre prosjektets relevans
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Innovasjonsprosjektet skal ta utgangspunkt i en unik idé 
om nye eller forbedrede 
produkter, tjenester eller løsninger (Innovasjonen)

Innovasjonsprosjektet har omfattende innhold av 
forsknings- og utviklingsaktiviteter (FoU)
som kan støttes av Forskningsrådet

Skal skape verdier for bedriften og samarbeidspartnere 

Og bidra til bærekraftig utvikling og 
samfunnsøkonomiske gevinster
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Innovasjonsprosjekt i næringslivet IP-N Innovasjonen

FoU-prosjekt



15

Roller IP-N og IP-D

Bedrift:
Prosjekt-
ansvarlig

Tilknyttet
FoU-

organisasjon

Underleverandører

Bedrift: 

Samarbeids-
partner I

Bedrift: 
Samarbeids
-partner II

UoHI: FoU-
leverandør A

«Interessenter»

Øvrige tredjeparter, omtalt i 
prosjektbeskrivelse, kan være 
«prosjektdeltakere» «Prosjektpartnere i 

prosjektet»

«Samarbeidspartnere»
UoHI: FoU-

leverandør B



Formålet er å forsterke næringslivets egen satsing på å demonstrere ny teknologi 
for anvendelser med høy samfunnsøkonomisk nytte. 

Prosjektene skal bidra til å sikre norsk kompetanse, arbeidsplasser, verdiskaping 
og en konkurransedyktig industri.

Midlene skal gå til prosjekter som fremmer samarbeid for å sikre at det utvikles 
og tas i bruk nye innovasjoner, enten det er produkter, tjenester eller prosesser. 

Prosjektene har aktiviteter i form av demonstrasjon og verifisering, 
før markedsintroduksjon og videre kommersialisering

• hovedsakelig eksperimentell utvikling (ikke krav til forskning)

• demonstrasjon og kvalifisering gjøres under realistiske betingelser
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Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet (IP-D)



• Søknadsfrist 9. februar

Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IP-N) 2022 

• Løpende søknadsfrist

Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet (IP-D) 2022

• Løpende søknadsfrist

IP-N og IP-D behandles i to puljer:

• Søknader innsendt før midnatt 9. mars innen utgangen av juni

• Søknader innsendt før midnatt 
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Utlysninger 2022 – rettet mot maritim sektor



Tematiske prioriteringer KSP-S IP-N IP-D

Muligheter i havnæringene

Autonome og fjernstyrte fartøy

Digitalisering av maritim næring

Klima- og miljøvennlig maritim virksomhet

Sikkerhet til havs

Nordområdene
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Prioriteringer i utlysninger 2022

Særskilte prioriteringer innen temaene

Maritime Zero 2050 – Sammensatte prosjekter

nye forretningsmuligheter basert på digitale løsninger

Ingen særskilte
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Søknadsbehandling

AdministrasjonenPanelet

Mottak, 
Forvurdering
og avvisning Innstilling

1. Excellence

3. Implementation

2. Impact
Beslutning om 

bevilgning
Portefølje
-vurdering

4. 
Relevans

Snitt
panel

Porteføljestyret

Hoved-
karakter



Vurderingskriterier for KSP-S 

Forskningskvalitet

•

•

Virkninger og effekter

•

•

Gjennomføring

•

•

Relevans

•

•



Vurderingskriterier for IP-N og IP-D 

Forskning og innovasjon

• I hvilken grad representerer prosjektet en ambisiøs innovasjon 
som understøttes av relevante FoU-aktiviteter av god kvalitet?

Virkninger og effekter

•

Gjennomføring

•

Relevans

• I hvilken grad er prosjektet i samsvar med krav og føringer i utlysningen?
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Forskningsrådets støtte som % av aktørenes kostnader

Industriell 
forskning

Eksperimentell 
utvikling

50 % 45 %

50 % 35 %

50 % 25 %

Eksperimentell 
utvikling

45 %

35 %

25 %

Bedriftsstørrelse

Små bedrifter

Mellomstore bedrifter

Store bedrifter

IP-N IP-D

Aktørtype

Forskningsinstitusjoner

Bedrifter

Grunnforskning og
Industriell forskning

100 %

50 %

KSP-S



0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Kostnader Finansiering Kostnader Finansiering Kostnader finansiering

Forskningsinstitusjoner Forskningsrådet Bedrifter
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Kostnader og finansiering (eksempler)

KSP-S IP-N IP-D



Språk Engelsk Norsk eller engelsk
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Søknaden og vedlegg

Obligatoriske vedlegg KSP-S IP-N IP-D

Prosjektbeskrivelse Maks 11 sider Maks 10 sider Maks 10 sider

Partneropplysninger for prosjektansvarlig 
og for hver av samarbeidspartnerne

Alle bedrifter Alle bedrifter

CV for prosjektleder og andre sentrale 
prosjektmedarbeidere

Maks 4 sider Maks 4 sider
Maks 5 CV’er

Maks 4 sider
Maks 5 CV’er

Intensjonsbrev fra alle registrerte 
samarbeidspartnere 

Forsknings- og 
bedriftspartnere

Søknadsskjema
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FORSKNING OG INNOVASJON
FOR BÆREKRAFT


