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Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i 
samfunn og næringsliv
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Webinar for søkere 18. oktober 2022



Agenda

• Hva er et samarbeidsprosjekt og hvordan 

skiller disse seg fra andre virkemidler?

• Er det lyst ut midler innfor 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 for å møte fremtidige samfunns- eller 

næringsutfordringer

• er representanter for samfunns- eller næringsutfordringen aktivt 

deltagende i prosjektet

• 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 samarbeidsprosjekt…



Hvorfor kreves det samarbeidspartnere?

Samarbeidspartnernes deltagelse sikrer

• at prosjektene bygger kunnskap og kompetanse i 
norske forskningsmiljøer på prioriterte områder

• at problemstillinger, aktiviteter og resultater blir 
relevante og samfunnsnyttige

• at det bygges forbindelser og konsortier mellom 
kunnskapsmiljøer og samfunnet på viktige områder



Hvem kan det samarbeides med?

• Samfunns- eller næringsaktører
• offentlig sektor, direktorater, kommuner
• interkommunale bedrifter
• næringsliv/private bedrifter
• organisasjoner
• ideelle organisasjoner
• bransje- eller næringsorganisasjoner

• Andre forskningsinstitusjoner

Samfunns- eller næringsaktører som bidrar med 
erfaring og kunnskap, og sikrer at prosjektet og dets 
målsetning treffer reelle utfordringer i samfunnet 
og/eller næringslivet



Hva gjør samarbeidspartnerne i prosjektene?

Ofte knyttet til 
• arbeidstimer prosjektmøter/styringskomite/ 

rådgivende gruppe
• arbeidstimer aktiv deltagelse i arbeidspakker
• materialer, testfasiliteter eller annet

«Medvirkningskravet»
Minimum 10% av prosjektets totalkostnader skal 
forbrukes hos de norske samarbeidspartnerne 
(gjelder kostnader – ikke finansiering)

Samarbeidspartnerne deltar i planlegging, styring, 
gjennomføring, formidling og/eller bidrar til å ta 
resultatene i bruk
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Vi lyser ut om lag en milliarder 
kroner innenfor…

Demokrati, 
styring og 
fornyelse

Energi, 
transport og 

lavutslipp
Hav

Helse
Landbasert 

mat, miljø og 
bioressurser

Muliggjørende 
teknologier

Petroleum
Utdanning og 
kompetanse

Velferd, kultur 
og samfunn

Temaer på tvers
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Klar for å rigge prosjektet?



Vårt viktigste råd - les utlysningen og veiledningen nøye

Du finner viktige føringer og krav i
• Utlysningen

• tematisk del av utlysningen
• fellestekster, for alle tema
• kriterier og søknadsbehandling

• Veiledningen
• forklarer og utdyper

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



Samarbeidspartnere føres inn i søknadsskjemaet

• Samarbeidspartnere som er samfunns- og næringsaktører.
Minimumskrav er to slike aktører, se veiledningen for 
avgrensninger

• Samarbeidspartnere som er forskningsorganisasjoner

For alle samarbeidspartnere gjelder
- intensjonsbrev skal legges ved i søknaden
- samarbeidsavtale skal lages om prosjektet får bevilgning
- prosjektansvarlig organisasjon følger opp hele prosjektet, dvs. 

koordinerer rapportering fra alle partnere

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



Framdriftsplan og kategorisering av arbeidspakkene

Alle arbeidspakker må kategoriseres  
• grunnforskning
• industriell forskning

(eller anvendt forskning)

Dette har innvirkning på hvordan 
kostnadene fordeler seg i de senere 
tabellene.



Kostnadstabeller:

Kostnadene skal fordeles på aktører, arbeidspakker og år

Tabellene defineres av 

• samarbeidspartnerne som er registrert

• arbeidspakkene som er registrert i fremdriftsplan, og hvilke år de skal 
foregå

Finansieringstabeller:

Disse tabellene defineres også av valgene dere har gjort tidligere i søknaden

Totalsum må være den samme i alle tabeller

Tabeller i søknadsskjemaene



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 for:
• timesatser - for dere selv og samarbeidspartnerne
• utstyr 
• andre driftskostnader inkl. underleverandørtjenester

Prosjektene er underlagt årlig regnskapsrapportering - prosjektansvarlig må 
rapportere for hele prosjektet

Kostnadsplan:
Kostnadene fordeles på 
• Lønn og indirekte 

kostnader
• Utstyr
• Andre driftskostnader



Samarbeidspartnerne skal ha kostnader i prosjektet, og det er 
et minimumskrav  for hvor stor denne andelen skal være

Sett opp regnestykket 

Medvirkningskravet på 10%

Kostnader Kroner

Kostnader hos prosjektansvarlig og andre 
forskningsorganisasjoner

8 000 000

Kostnader hos norske samarbeidspartnere som 
er samfunns- og næringsaktører

1 000 000

Sum 9 000 000

Medvirkningprosent 11,1 %



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

• Kostnader hos utenlandske forskningsorganisasjoner kan 
finansieres gjennom bevilgningen

Kostnadene budsjetteres på samme måte som for norske 
forskningsorganisasjoner

• Kostnader hos utenlandske samfunns- og næringslivsaktører 
kan ikke finansieres av prosjektet. Denne deltakelsen skal 
derfor ikke føres inn i budsjettabellene

Eventuell deltakelse kan beskrives i prosjektbeskrivelsen og i 
intensjonsbrevet, og blir med i søknadsvurderingen

Utenlandske samarbeidspartnere?



Finansieringen av prosjektet

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

Forskningsrådets prosjektbevilgning kan benyttes til finansiering av :

• kostnader hos forskningsorganisasjoner (norske og utenlandske)
• kostnader hos norske samarbeidspartnere som er samfunns-

eller næringsaktører

Mange prosjekter kan fullfinansieres

For prosjekter med foretak som samarbeidspartnere vil støtten 
begrenses av statsstøtteregelverket



Er alle formalkravene oppfylt? 

• Søknaden og vedlegg skal skrives på engelsk

• Krav til prosjektleder og prosjektansvarlig må være 
oppfylt

• Krav til samarbeidspartnere må være oppfylt

• Prosjektet må kunne starte 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



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

Husk å delta på våre tematiske webinarer



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


