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Agenda

• Hva er et kompetanseprosjekt og hvordan 

skiller det seg fra andre virkemidler?

• Er det lyst ut midler innenfor mitt 

forskningstema?

• Arbeidet med søknaden



Forskerprosjekt Samarbeidsprosjekt for å møte 

utfordringer i samfunn og næringsliv

Kompetansebyggende prosjekt 

for næringslivet

Antall søknader Kun én per prosjektleder

Samarbeids-

partnere

Kun andre 

forskningsorganisasjoner

Krav om samarbeid med samfunns-
og/eller næringsaktører som deltar 
aktivt i prosjektet

Krav om samarbeid med 

næringslivsaktører som er med på 

å finansiere forskningen

Åpen for Alle tema Spesifiserte tema
Spesifiserte tema 

(petroleum og energi)

Forventninger 

til prosjektet

• Verdensledende fagmiljøer

• Grensesprengende forskning 

og nyskapning

• Høy forskningskvalitet

• Forskningskompetanse på strategisk viktige områder

• Anvendelse av forskningsresultater i næringsliv og offentlig sektor

2. februar 9. februar 9. februar

Utlysninger for forskningsorganisasjonene i februar



• bygges kunnskap og kompetanse som næringslivet trenger for å møte 

fremtidige samfunnsutfordringer

• er næringslivet med å finansiere forskningen

• er resultatene er nyttig for brede brukergrupper

• er forskningen nær forskningsfront, i form av grunnforskning eller 

anvendt forskning

• er det åpen forskning og åpen tilgang til artikler

• samarbeides det normalt med internasjonale fagmiljøer

• er det normalt rekrutteringsstillinger

I et kompetanseprosjekt…
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Hvorfor kreve samarbeidspartnere?

• Samarbeidspartnernes deltagelse og finansiering 
sikrer relevante og strategisk viktige prosjekter

• Gode konsortier etableres på prioriterte områder
• minimumskravet er 2 norske aktører fra 

næringslivet
• du kan også ha med deg andre typer 

samarbeidspartnere som bidrar med erfaring og 
kunnskap, og sikrer at prosjektet treffer reelle 
utfordringer

• Samarbeidspartnerne skal i tillegg til finansiering 
bidra med
• kompetanse og erfaringer
• delta i styringsgruppe/rådgivende gruppe
• formidling av resultater
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Nytt bilde

Miljøvennlig energi

Petroleum

CO2-håndtering

Vi lyser ut totalt 305 millioner 
kroner innenfor…
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Klar for å rigge prosjektet?



Vårt aller viktigste råd - les utlysningen og veiledningen nøye

Du finner viktige føringer og krav i
• Utlysningen

• ditt tema
• overordnende tekster
• kriterier og søknadsbehandling

• Veiledningen
• forklarer og utdyper

Helt nederst finner du obligatoriske maler
• prosjektbeskrivelse
• CV’er



Samarbeidspartnere føres inn i søknadsskjemaet

• Næringslivsaktører som er med å finansiere prosjektet
• Andre aktører fra samfunn- eller næringsliv
• Andre forskningsorganisasjoner

For samarbeidspartnere gjelder
- intensjonsbrev skal legges ved i søknaden
- samarbeidsavtale skal etableres om prosjektet får bevilgning

I tillegg kan prosjektene ha med seg aktører som ikke
registreres inn, men beskrives i prosjektbeskrivelsen



Hvem kan telle med som en av de to påkrevde næringsaktørene?

• Aktører fra næringslivet med erfaring og kunnskap om utfordringene

• Begge de to påkrevde må bidra med kontantfinansiering (cash)

• Offentlige foretak godkjennes som næringsaktører

• Et prosjekt kan ha samarbeidspartnere som er i en konsernrelasjon, men minimumskravet kan kun 
oppfylles av aktører som er uavhengige av hverandre

• Følgende aktører godkjennes ikke som en av de to påkrevde, og et eventuelt kontantbidrag er 
ikke utløsende for Forskningsrådets støtte

• næringsaktører som står i nær relasjon, eller er en del av, forskningsorganisasjonen som søker

• norskregistrerte utenlandske foretak (NUF’er)

• utenlandske næringslivsaktører



Finansieringen av prosjektet

• Minste støttebeløp er 4 mill. kroner
• Maksimumsbeløp varierer mellom temaene



Det innebærer

• at støtten kun kan benyttes til å finansiere forskningsorganisasjonenes kostnader

• at kostnader hos andre aktører ikke inkluderes i budsjettabellene

Aktiviteter hos samarbeidspartnere som ikke er forskningsorganisasjoner kan beskrives i 
prosjektbeskrivelsen dersom dere ønsker at opplysningene tas med når søknaden vurderes

Utlysningen er lukket for statsstøtte



Viktige prinsipper om kostnadsføring

• Kostnadene må påløpe i prosjektperioden
• Kostnadene må være gjenfinnbare i eget regnskap
• Utstyr/annet som gis til prosjektet gratis er ikke kostnader

Sett deg inn i kostnadsføring av
• timesatser
• utstyr
• andre driftskostnader inkl. underleverandørtjenester

Prosjektene er underlagt årlig regnskapsrapportering. Det er prosjektansvarlig 
organisasjon som rapporterer på vegne av alle samarbeidspartnerne



Utenlandske samarbeidspartnere kan tilføre prosjektene 
stor verdi, og de registreres inn i søknadsskjemaet på lik 
linje som de norske

• Kostnader hos utenlandske forskningsorganisasjoner føres som 
de norske og kan finansieres gjennom bevilgningen

• Kostnader hos andre utenlandske partnere holdes utenfor 
budsjettabellene

• Kontantbidrag fra utenlandske partnere føres inn i 
finansieringsplanen, men er ikke utløsende for 
Forskningsrådets støtte

Utenlandske samarbeidspartnere?



• Søknaden og vedlegg skal skrives på engelsk

• Krav til prosjektansvarlig må være oppfylt

• Krav til samarbeidspartnere må være oppfylt

• Prosjektet må kunne starte opp før 01.12.2022

• Obligatoriske vedlegg skal være med:

– prosjektbeskrivelse på fastlagt mal

– CV for prosjektleder og de mest sentrale personene i 
prosjektet

– intensjonsbrev fra alle registrerte 
samarbeidspartnere

Er alle formalkravene oppfylt? 



Brevet skal inneholde

• kort om hvem samarbeidspartneren er 

• motivasjon for å være med i prosjektet

• hva de skal bidra med

Eksempel på intensjonsbrev  i 
veiledningen



Se fullstendig beskrivelse: Behandlingsprosedyre for Kompetanse- og samarbeidsprosjekt

Lurer du på hvordan søknaden behandles?

https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/hvem-kan-soke-om-finansiering/forskningsorganisasjoner/kompetanse-samarbeidsprosjekt/behandlingsprosedyre-for-kompetanse--og-samarbeidsprosjekt/


Viktige datoer

Du kan opprette 
søknaden din

15. des 2021 9. feb. 2022

Søknadsfrist

juni 2022

Offentliggjøring av resultater

Meld dere på våre tematiske webinarer
21. Oktober Petroleum
5. November Miljøvennlig energi og CO2-håndtering



Har du spørsmål om utlysningen generelt: 

ksp@forskningsradet.no

Har du tematiske spørsmål: 

se utlysningen for kontaktpersoner

Ta gjerne kontakt med oss!



DU MÅ 
STARTE  NÅ!

Det tar tid å sette 
sammen gode 
samarbeidskonstellasjoner 

Foto: ESA/NASA/Rivera-Thorsen

Opprette søknaden din tidlig – du kan sende inn og 
endre helt fram til fristen, først da blir den synlig for oss


