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Utlysning med søknadsfrist 15. september 2021

Jørgen Aas

Støtte til førkommersiell 
anskaffelse



Praktisk info
Vi gjør opptak av de første 30 minuttene:

Agenda:

• Janne Bohnhorst presenterer miljødirektoratets 

førkommersielle anskaffelse: Automatisk 

miljøovervåkning ved bruk av miljø-DNA

• Jørgen Aas presenterer utlysningen av støtte til 

førkommersiell anskaffelse 2021. 

• Spørsmål og svar. – Skriv spørsmål i chatten
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• I 2021 lyses det ut midler til 
innovasjonspartnerskap gjennom tre 
frister:
– 1. mars

– 1. juni

– 1. oktober

• Det vil lyses ut til sammen 75 mill. kr. 

• Følg med på 
https://www.innovasjonnorge.no/innovasj
onspartnerskap

Innovasjonspartnerskap 2021

https://www.innovasjonnorge.no/innovasjonspartnerskap


Innovasjon i offentlig sektor

• Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor.

• Offentlig virksomheter samarbeider med forskere om 
konkrete innovasjoner. 

• Søknadsfrist 15. september. 

• Ses i sammenheng med førkommersiell anskaffelse

• 3 tematiske webinarer om støtte til offentlig innovasjon:

• 1. Juni – Helse og velferdstjenester. Se opptak.

• 9. Juni – Bioøkonomi. Meld deg på!

• 10. Juni – Muliggjørende teknologier. Meld deg på! 
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• Innovativ anskaffelse for ambisiøse mål.

• Offentlig sektor definerer mål 

• Forskere og næringsliv foreslår løsninger

• De beste ideene utvikles gjennom en konkurranse i 3 faser

Førkommersiell anskaffelse

Source: PWC
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Metoden i en førkommersiell anskaffelse

Behovsavklaring

Dialog med virksomheter og eksperter

Lage og lyse ut konkurransegrunnlag

Tilbud 
A

Tilbud 
B

Tilbud 
C

Tilbud 
D

Tilbud 
X

Design av løsning

Prototype

Testing  
B

Leverandør A, B, C og X

Leverandør B, C og X

Testing
X

Kjøp

Oppstart

Markedsdialog

Åpen konkurranse 
og rammeavtale

Forskning, utvikling 
og innovasjon

Er:
• Innovativ offentlig anskaffelse

• Unntatt anskaffelsesregler

Skal:
• Dekke gap mellom behov for 

FoU og initiativ til FoU.

Innebærer:
• Forskningsbasert innovasjon

• Offentlig virksomhet beskriver 
behov

• Marked leverer forslag til 
løsninger.

• Flere ideer utvikles samtidig.



• Samle og analysere 
informasjon.

• Forstå hva som finnes og 
hva som trengs

• Dialog med virksomheter 
og eksperter

• Kartlegge muligheter.

• Lage og lyse ut 
konkurransegrunnlag

• Vurdere mottatte tilbud 
og inngå rammeavtaler

• Utvikling 3 faser: 
• Design av konsept
• Prototype
• Test
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Hva innebærer en førkommersiell anskaffelse?

Behovsavklaring Markedsdialog

Forprosjekt

Konkurranse Innovasjon

Hovedprosjekt

• Støttegrense 300 000 • Støttegrense 10 000 000
• Søknadsfrist 15. september 2021
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• Mobilisere aktuelle 
leverandører

• Rekruttere 
kompetanse?

• Formulere:

kravspesifikasjoner,

vurderingskriterier,

gjennomføringsplan,

rettighetsfordeling

annet relevant

• Design av løsning
• Evaluering av 

design.

• Utvikling av 
prototype

• Evaluering av 
prototype

• Utvikling av første 
versjon og test på 
et begrenset 
volum av 
produkt/tjeneste

• Publisere 
konkurransegrunnlag

• Spre 
konkurransegrunnlag

• Vurdere mottatte 
tilbud

• Inngå rammeavtaler 
med leverandører

konkurranse Fase 1 Fase 2 Fase 3

Leverandør A

Leverandør B

Leverandør C

Leverandør X

Leverandør B

Leverandør C

Leverandør X

Leverandør B

Leverandør X

Forskning, utvikling og innovasjon

Kontrakt

Åpen konkurranse og rammeavtale
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Støtte til førkommersielle anskaffelser 2021

Inntill 135 millioner til innovasjon i offentlig sektor

Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor og 
førkommersielle anskaffelser. 

Søknadsfrist 15.9 2021. kl. 13:00  



Tema for utlysningen

09.06.2021

Innovasjonsprosjekt i næringslivet – 2019

10

• 35 millioner til bioøkonomi. 

– webinar 9. juni

• 49 millioner til Helse og velferdstjenester 

– webinar 1. Juni

• 30 millioner til IKT-basert innovasjon gjennom digitalisering 

– webinar 10. juni

• 20 millioner til innovasjon i kommuner og fylkeskommuner 

– ingen webinar



Hvem kan delta i prosjektet?

Prosjektgruppen

• Gjennomfører anskaffelsen

• Prosjektansvarlig søker og andre partnere

• Ekstern kompetanse

Leverandørene i den førkommersielle anskaffelsen

• Utvikler innovasjonene

• Enkeltaktører eller konsortier

• Beholder rettigheter til det de utvikler

• Forplikter seg til å kommersialisere innovasjonen



Rammer for prosjektet
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Støttegrense:
5 mill. – 10 mill. 

Prosjektvarighet: 

24 – 48 måneder 

Tidligste oppstart: 

1.2 2022

Forberedelse: 
behovsavklaring og 
markedsdialog

Må innebære:

Forskning og utvikling

Seneste oppstart:
1.10 2022



Prosjekter i statlig sektor kan få opp til 50% av totale utgifter. 

Prosjekter i kommunal sektor kan få opp til 75% av totale utgifter

Øvre støttegrense er 10 millioner

• Forskningsrådets støtte skal i hovedsak betale for forskning og utvikling hos 

leverandørene.

En mindre andel kan betale for:

• Personal og indirekte kostnader hos partnerne

• Ekstern kompetanse og andre driftskostnader

• Utstyr, møtekostnader og lignende.  

Hva kan dere søke om støtte til? 



Skriv en god søknad 

• Les utlysningen nøye

• Følg mal for prosjektbeskrivelse

• Finn de riktige partnerne

• Ta kontakt med 
Leverandørutviklingsprogrammet

• Start på søknad og prosjektbeskrivelse
tidlig.
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Spørsmål?

Kontaktinfo:

Spørsmål om utlysningen og metoden:

Jørgen Aas

joa@forskningsradet.no

Spørsmål om tema: 

Kontaktperson i utlysningen.

mailto:joa@forskningsradet.no

