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Agenda for dagens webinar

5 Spørsmål og svar

Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IP-N) 2022

Søkerwebinar for bedrifter: Bærekraft som tildelingskriterie



Tekniske tips

Juster bilde                                Juster lyd           Still spørsmål

Ved problemer – refresh nettleseren

Ytterligere spørsmål: ip-n@forskningsradet.no 
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• Tilgjengelig beløp: ca. 1,27 mrd. kroner.

• Utlysningen åpner for søknader fra 18. januar 2022

• Søknader kan sendes inn kontinuerlig, og behandles i to 
perioder:

• Periode 1: 18. januar - 9. mars: svar innen utgangen av 
juni.

• Periode 2: 10. mars - 14. september: svar i løpet av 
desember.

• Søk om støtte for inntil 50 prosent av kostnadene til bedriftene i 
prosjektet

• Prosjektansvarlig må gjennomføre prosjektet sammen med 
minst én samarbeidspartner eller én FoU-leverandør

• Midlene skal stimulere bedrifter til å investere i FoU som kan gi 
økt konkurransekraft, omstilling og verdiskaping, samt gi andre 
samfunnsøkonomiske gevinster

• Prosjektene skal bidra til bærekraftig utvikling innenfor FNs 
bærekraftsmål

• Utlysningen dekker bredden av norsk næringsliv

IP-N utlysningen 2022
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Temaområder

Industri og 
tjenestenæringer 

Hav Mat og 
landbaserte 
bioressurser 

Energi, transport 
og lavutslipp

Petroleum
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Muliggjørende
teknologier
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Tema under Industri og tjenestenæringer

Helsenæring IKT-næringen
Bygg, anlegg og 

eiendom
Finans og bank 

Prosess- og 
foredlingsindustri 

Reiseliv 
Media og kultur

Varehandel Vareproduserende 
industri 

Annen 
tjenesteyting
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FORSKNING OG INNOVASJON FOR BÆREKRAFT
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• Stimulere bedrifter til å investere i FoU som 
kan bidra til bærekraftige innovasjoner og 
verdiskaping. 

• Støtte bedrifter som går i front med 
forskningsbasert innovasjon som et middel for 
å nå FNs bærekraftsmål og som ser 
forretningsmuligheter i å nå disse målene.

• Bærekraft styrker langsiktig konkurransekraft 
og verdiskaping. 

Bærekraft i Forskningsrådet og 
næringslivets rolle
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Søknaden vurderes av fageksperter i 
panel etter følgende kriterier: 
• Forskning og innovasjon
• Virkninger og effekter
• Gjennomføring

I tillegg vurderer saksbehandlere i 
Forskningsrådet: 
• Relevans for utlysningen

Endringer i vurderingskriteriene 
for IPN 2022
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Virkninger og effekter
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I hvilken grad legger prosjektet til rette for en bærekraftig utvikling, positive virkninger og effekter 
for samfunnet og prosjektpartnerne, og i hvilken grad er dette godt beskrevet og sannsynliggjort?

• I hvilken grad bidrar prosjektet inn mot FNs bærekraftsmål?

• I hvilken grad kan prosjektet gi positive eksterne effekter for næringslivet, offentlig sektor og 
samfunnet generelt?

• I hvilken grad vil prosjektet gi betydelige bedriftsøkonomiske gevinster for prosjektansvarlig og 
bedriftene som er samarbeidspartnere? 

• I hvilken grad er planen for implementering av FoU-resultatene og realisering av gevinster 
relevant og dekkende?
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Forventninger til beskrivelsen av bidrag til bærekraftsmålene i 
prosjektbeskrivelsen
• Et velskrevet avsnitt (pkt. 2.1) i prosjektbeskrivelsen. 

• Redegjør du for hvordan prosjektet ditt bidrar til å nå målet 
eller målene, uten at det har negativ effekter på andre 
områder. 

• Søknaden blir ikke vurdert på antallet delmål som prosjektet 
bidrar til å nå.

• Det som er viktig er
• hvor godt dere beskriver og sannsynliggjør at prosjektet 

vil bidra, om så bare på ett delmål
• at det er god sammenheng mellom arbeidspakkene som 

er planlagt i prosjektet og bidraget til bærekraftsmålene
• at det inkluderer en vurdering om prosjektets 

innovasjoner potensielt kan gi negative sideeffekter på 
noen av de andre bærekraftsmålene.

• Søknadene vurderes innenfor hvert temaområde – og 
prosjektenes bidrag til bærekraftige innovasjoner relativt til 
normen/fronten i sin bransje.
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Veileder til bærekraftsmålene

Søkerwebinar for bedrifter: Bærekraft som tildelingskriterie

Se også Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030 (Meld. St. 40 (2020-2021) for utfyllende 
informasjon.  

https://www.regjeringen.no/contentassets/bcbcac3469db4bb9913661ee39e58d6d/no/pdfs/stm202020210040000dddpdfs.pdf


Nytt vurderingspunkt under Forskning og 
innovasjon:
I hvilken grad tar prosjektet hensyn til 
forskningsetiske problemstillinger og/eller 
kjønnsperspektivet i forskningen?

Relevans: eget punkt i 
prosjektbeskrivelsen der søker bes om å 
beskrive relevans opp mot det tematiske 
området dere mener søknaden hører inn 
under. 

Endringer i øvrige kriterier
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KONTAKT OSS GJERNE PÅ:

IP-N@FORSKNINGSRADET.NO
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