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Agenda
1.

Generelt om
utlysningen

2.

Søknaden

3.

Vurderingen

Utlysning for innovasjonsprosjekter i
næringslivet 2022
• Utlysningen dekker hele bredden av norsk
næringsliv, noe som er mer detaljert omtalt under
utlysningens temaområder.
• Kan søkes av alle bedrifter som er registrert i Norge,
uavhengig av størrelse
• To puljevise søknadsbehandlinger:
• Innsendingsfrist 9. mars – svar i juni
• Innsendingsfrist 14. september – svar i
desember

Hvorfor investerer bedrifter
i forskning og utvikling for
innovasjon?
• Innovasjon og forskning
øker konkurransekraften
• Forskning og utvikling gir kunnskap som
skaper innovasjon
• Det lønner seg å investere i forskning og
utvikling
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Hva er et innovasjonsprosjekt i
næringslivet?
•

•
•
•
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Nye eller betydelig forbedrede:
- produkter eller tjenester
- metoder eller prosesser for produksjon, leveranse eller
distribusjon
- former for ledelse, organisering, arbeidsforhold eller
kompetanse
- forretningsmodeller
Samarbeid med én eller flere partnere
Gir samfunnsmessige gevinster og et klart bidrag til FNs
bærekraftsmål
Tilskuddet reduserer risiko for bedrifter som investerer i
teknologisk eller faglige risikofulle prosjekter
21.01.2022

Innovasjonen

FoU-prosjekt

Rammer for innovasjonsprosjekt
• Bedrifter kan normalt få støtte på 2 til 16 mill.
kroner. Men noen temaer har egne grenser oppad,
så sjekk ditt temaområde.
• Støttegraden varierer fra 25 til 50 %, avhengig av
bedriftens størrelse og type forskningsaktivitet.
Endelig støttegrad fastsettes i forbindelse med
kontraktsinngåelse.
• Prosjektene kan ha varighet mellom 24 og 48
måneder.
• Antatt tilgjengelige midler er 1,27 milliarder kroner.
• Et prosjekt har ikke lov å starte før bevilgningen er
vedtatt av et porteføljestyre.
Innovasjonsprosjekt i næringslivet 2021

Hvor mye kan man få i støtte?
Statsstøtteregelverket regulerer hva bedrifter kan få
av støtte. Vi gir opp til 50% i denne utlysningen, men
om prosjektet har mulighet til å motta mer kan det
søkes om SkatteFunn når prosjektet er bevilget.
Begrensningene gjelder:
•

Type aktivitet: industriell forskning/eksperimentell utvikling

•

Størrelse på bedriften
Type bedrift/type
aktivitet

Industriell
forskning

Eksperimentell
utvikling

Små bedrifter

70 %

45 %

Mellomstore bedrifter

60 %

35 %

Store bedrifter

50 %

25 %

Statsstøttereglene – kategorisering av aktiviteter
Industriell forskning (Industrial research)
«industriell forskning» planlagt forskning eller kritisk undersøkelse med sikte på tilegnelse av ny kunnskap og nye ferdigheter for å
utvikle nye produkter, prosesser eller tjenester, eller med sikte på en betydelig forbedring av eksisterende produkter, prosesser
eller tjenester. Dette omfatter utforming av komponenter til sammensatte systemer og kan omfatte utvikling av prototyper i et
laboratoriemiljø eller i et miljø med simulerte grensesnitt mot eksisterende systemer samt av pilotprosjekter, når det er
nødvendig for den industrielle forskningen og særlig for å validere allmenn teknologi

Eksperimentell utvikling (Experimental development)
«eksperimentell utvikling» tilegnelse, kombinering, utforming og bruk av eksisterende vitenskapelige, teknologiske,
forretningsmessige og andre relevante kunnskaper og ferdigheter med sikte på å utvikle nye eller forbedrede produkter, prosesser
eller tjenester. Dette kan også omfatte for eksempel virksomhet som tar sikte på begrepsmessig definisjon, planlegging og
dokumentasjon av nye produkter, prosesser og tjenester.
Eksperimentell utvikling kan omfatte utforming av prototyper, demonstrasjoner, pilotprosjekter, prøving og validering av nye eller
forbedrede produkter, prosesser eller tjenester i miljøer som er representative for de reelle driftsforholdene, der hovedmålet er
ytterligere teknisk forbedring av produkter, prosesser eller tjenester som ikke er fullt utviklet. Dette kan omfatte utvikling av en
kommersielt anvendelig prototype eller et kommersielt anvendelig forsøksprosjekt, som nødvendigvis er det endelige
kommersielle produktet, og som er for dyrt å produsere for bruk bare til demonstrasjon og validering.
Eksperimentell utvikling omfatter ikke rutinemessige eller regelmessige endringer av eksisterende produkter, produksjonslinjer,
produksjonsprosesser, tjenester eller annen pågående virksomhet, selv om disse endringene kan utgjøre forbedringer
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Kolumnetittel

Hvordan søke om et
innovasjonsprosjekt i
næringslivet?
FORSKNING FOR INNOVASJON OG BÆREKRAFT

Prøv
prosjektkanvas
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«Les utlysningsteksten nøye og bruk god tid på søknaden"

UTLYSNING
Hvilke krav som stilles
står i utlysningen

VEILEDNINGSTEKSTENE
Veiledning til hvordan man skal
fylle ut de ulike elementene i
søknadsskjemaet på Mitt
nettsted
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Søknaden består av
•

Digitalt søknadsskjema

•

Prosjektbeskrivelse, 10 sider

•

CV for prosjektleder

•

Partneropplysninger for søkerbedrift og hver
av de samarbeidende bedriftene etter
oppsatt mal

• Norsk eller engelsk språk
• Vedlegg i PDF-format, maks 40 Mb filstørrelse.
• Søknader som ikke oppfyller kravene til utforming eller krav til
prosjektansvarlig kan bli avvist.

Digitalt søknadsskjema –roller i
prosjektet
Prosjektansvarlig
Bedriften som står som søker
Administrativt ansvarlig
Kan forplikte bedriften økonomisk og har det
overordnede ansvaret for å godkjenne det som blir
rapportert til Forskningsrådet. Det er kun denne rollen
som kan sende kontrakten i retur.
Prosjektleder
Ivaretar fremdriften og gjennomføringen på prosjektet.
Rapporterer til Forskningsrådet.
Administrativt ansvarlig og Prosjektleder er vanligvis to ulike personer.

Prosjektpartnere
Samarbeidspartner
Samarbeidspartner i prosjektet som bidrar med
egenfinansiert innsats og forventer en verdi av
resultatene fra prosjektet - mottar statsstøtte. Slike
partnere skal ha en tydelig rolle og avklarte oppgaver i
FoU-arbeidet.
FoU-leverandør
Aktør som leverer kritiske FoU-tjenester til prosjektet,
disse står som samarbeidspartner på «mitt nettsted»,
selv om de har en annen rolle enn overnevnte
Underleverandør
FoU-leverandører som leverer ulike tjenester inn i
prosjektet

Prosjektbudsjett
1. Personal og indirekte kostnader
• Gjelder både prosjektansvarlig foretak og norske
samarbeidspartnere i næringslivet
• Kun prosjektrelevante timer
• Begrensning timesats og antall timer
2. Innkjøp av FoU-tjenester
• Alle kostnader som påløper hos FoUleverandører

3. Utstyr
• Prosjektspesifikt utstyr uten gjenbruksverdi
• Leiestedskostnader
• Avskrivningskostnader
4. Andre driftskostnader
• Reiser, formidling og kommunikasjon
• Forbruksmateriell

OBS NY MAL

Prosjektbeskrivelse – i fire deler (maks 10 sider
egen mal)
DEL 1 Forskning og innovasjon
• Her beskriver dere innovasjonsideen, kunnskapsbehovet og FoUutfordringene i prosjektet.
DEL 2 Virkinger og effekter
• Bidrag til FNs bærekraftsmål
• Positive eksterne effekter og samfunnsnytte
• Verdiskapingspotensial
• Planer for realisering av verdiskaping hos bedriftspartnerne
DEL 3 Gjennomføring
• Prosjektplan for forsknings-og utviklingsarbeidet
• Prosjektpartnere som utfører og/eller finansierer FoU-aktiviteter
• Annet samarbeid
• Organisering og styring av FoU-prosjektet
DEL 4 Øvrige opplysninger
• Her gir dere øvrige opplysninger som vil ha betydning for hvordan vi
vurderer søknaden.

OBS NY MAL

Partneropplysninger for bedrift
• Maks 1 side
• bedriftens forretningsområder (viktigste produkter
eller tjenester), målgrupper/hovedmarkeder,
miljøprofil/sertifisering og markedsposisjon
• hva bedriften ønsker å oppnå gjennom prosjektet,
med henvisning til aktuelt eller planlagt
forretningsområde
• om bedriften vil delta med egne FoU-medarbeidere
i gjennomføringen av prosjektet og hvilken
kunnskap/kompetanse disse vil bidra med
• verdiskapingspotensialet (ref. del 1, punkt 3, i malen
for prosjektbeskrivelse)

CV for prosjektleder
• Må være med
• CV for andre viktige personer, kan legges
ved, maks 5 totalt
• Maks 4 sider

Vurdering av søknaden

FORSKNING FOR INNOVASJON OG BÆREKRAFT

Behandlingsprosedyre
• Panelvurdering av fagpersoner fra næringsliv og
akademia
• Søknader med karakter 4 eller høyere, blir vurdert
av Forskningsrådet i henhold til "relevans
for utlysningen"

• Resultatet av vurderingen blir en hovedkarakter som
er et samlet uttrykk for prosjektsøknadens kvalitet
• Prosjektene rangeres etter karakter
• Vedtak om støtte fattes av relevant porteføljestyre.

21

21.01.2022

Panelvurdering
Søknader vil bli gjort tilgjengelig på Mitt nettsted for utvalgte fagpersoner
• Individuelt forarbeid:
• Vurdering av hvert av kriteriene
• Karakterskala for kriteriene
• I fellesskap (konsensusmøte):
• Minst 3 eksterne habile, paneldeltakere
• Gjennomgang av karakterer
• Diskusjon
• Konsensus

Vurdering av søknadene
•
•

•

•

Forskning og innovasjon
I hvilken grad representerer prosjektet en ambisiøs innovasjon
som understøttes av relevante FoU-aktiviteter av god kvalitet?
Virkninger og effekter
I hvilken grad møter innovasjonen i søknaden FNs bærekraftmål?
I hvilken grad legger prosjektet til rette for betydelige gevinster for
bedriftspartnerne, og også grunnlag for øvrige positive
samfunnsmessige effekter?
I hvilken grad er plan for realisering av innovasjonen beskrevet og
hvor gjennomførbar er planen
Gjennomføring
I hvilken grad gir prosjektplanen et godt grunnlag for å få
gjennomført FoU-aktivitetene.
I hvilken grad er deltakerne i prosjektet i stand til å gjennomføre
og finansiere prosjektet
Relevans (Forskningsrådet)

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

Hvordan komme i gang?

Les utlysningen
nøye

Begynn nå!
Jobb med
prosjektbeskrivelse
sammen med
partnere.

Bruk nettverk;
ta kontakt med
forskere, kunder,
konkurrenter,
klynger og andre.

Send inn søknaden
når du er klar.

Spørsmål?
Ta kontakt med oss på
ip-n@forskningsradet.no

Eller les mer på
www.forskningsradet.no/naeringsliv

