
Husk å komprimere bilder og presenstasjon med  (bilde av knappen) knappen i Shape format fanen

Velkommen til IPO 
søkerwebinar om 
muliggjørende teknologier

10.6.2021 – Moderator - Geir Aas 

IDÉKRAFT VERDEN TRENGER
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Praktisk info:

Vi gjør opptak av de første 15 minuttene

Agenda

• Trond Knudsen fra Forskningsrådet 

presenterer årets utlysning av 

innovasjonsprosjekter i offentlig sektor

• Spørsmål og svar. Skriv spørsmål i chatten!



Innovasjonsprosjekt 
i offentlig sektor 

SøkerWebinar 10.6.2021
tk@forskningsradet.no
Trond Knudsen, seniorrådgiver

Muliggjørende teknologier

                                     

https://appsource.microsoft.com/nb-no/product/office/WA104380621?tab=Overview
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Innovasjonsprosjekt i 
offentlig sektor
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• Et innovasjonsprosjekt i offentlig sektor skal bidra 

til at offentlig sektor innoverer 

tjenester, infrastruktur og forvaltning på en 

bærekraftig, systematisk og effektiv måte.

• Prosjektene skal ta utgangspunkt i behov 

og utfordringer og inngå i den 

offentlige virksomhetens planer for utvikling.

• Prosjektet skal gjennomføres i et faktisk samarbeid 

mellom den offentlige prosjekteieren, FoU-miljøer 

og andre relevante aktører.



"Samarbeid mellom minst to uavhengige parter 

- for å utveksle kunnskap eller teknologi eller 

- for å nå et felles mål på grunnlag av arbeidsdeling, 

der partene i fellesskap definerer omfanget av 

samarbeids-prosjektet, bidrar til dets gjennom-

føring og deler risikoer og resultater. 

En eller flere parter kan bære alle kostnadene for 

prosjektet og dermed frita andre parter for finansiell 

risiko.

Oppdragsforskning og yting av forskningstjenester anses 

ikke som en form for samarbeid.“

(Kilde. Statsstøtteregelverket)

Forskningsdrevet innovasjon 
i et faktisk samarbeid
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Utlysningen 
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160 millioner til innovasjoner i offentlig sektor

Beløpet skal fordeles til to typer prosjekt:

- Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor
- Førkommersielle anskaffelser

Støttegrense: 3 - 7 millioner

Prosjektvarighet: 24 - 48 måneder

Egeninnsats:

Kommune – 25 prosent av totale prosjektkostnader

Statlig virksomhet – 50 prosent av totale prosjektkostnader

Søknadsfrist: 15. september 2021 kl. 13.00

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2021/innovasjonsprosjekt-offentlig-sektor/


Utlysningens tema:

MULIGGJØRENDE TEKNOLOGIER
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30 millioner til IKT basert innovasjon gjennom digitalisering

Resultater fra forskningen skal komme til anvendelse og gi grunnlag for 

hensiktsmessig effektivisering og innovasjon i offentlig sektor og/eller for 

offentlig sektors brukere.

Spesielt relevante er prosjekter som

• inkluderer forskning på én eller flere av temaene stordata, kunstig intelligens, 

digital sikkerhet, robotikk og tingenes internett

• tar utgangspunkt i behovene til brukerne av offentlig sektors tjenester og 

forvaltning og/eller som skal bidra til høyere kvalitet og effektivitet i 

forvaltningen

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2020/innovasjonsprosjekt-offentlig-sektor/
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Vurderingskriterier
Husk – det er en konkurranse!

Forskning og innovasjon

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

Virkninger og effekter 

I hvilken grad legger prosjektet til rette for verdiskaping i de offentlige virksomhetene, og også grunnlag for 
nytte for andre deler av offentlig sektor?

Gjennomføring 

I hvilken grad gir prosjektplanen et godt grunnlag for å få gjennomført FoU-aktivitetene og for å få nyttiggjort 
resultatene?

Relevans for utlysningen 

I hvilken grad er prosjektet i samsvar med krav og føringer i utlysningen?

- planer for realisering av gevinster som også inkluderer partnere fra offentlig sektor

- tydelig forankring hos offentlige aktører
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Eksempler på IPO-digitaliserings-prosjekter

• Hunting the humpback salmon  MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF 

• Lærende kontrollvirksomhet for å sikre riktig refusjon fra helserefusjonsordningene HELFO 

• Gameplay prediction of reading difficulties (GAMEPLAY). A machine learning approach based on school starters' 
serious gameplay  OSLO KOMMUNE UTDANNINGSETATEN 

• Innovative sensor networks and citizen empowerment for urban sustainable mobility and clean air – URBANITY 
OSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN 

• SAKULATOR - Innovasjonsprosjekt om utviklingen av kalkulator for estimering av saksbehandlingstider i Norges 
domstoler Domstoladministrasjonen

• Kapasitetsbeskyttelse av offentlige digitale tjenester Capacity Guard of Public Digital Servic REGISTERENHETEN I 
BRØNNØYSUND 

• Intelligent Water Processes (Invapro) VESTFJORDEN AVLØPSSELSKAP (VEAS) 

SE PROSJEKTBANKEN.NO

https://prosjektbanken.forskningsradet.no/


Ta kontakt med oss:

Paul Torkil Fjuk, ptf@forskningsradet.no

Trond Knudsen, tk@forskningsradet.no

LES UTLYSNINGEN NØYE!
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