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Veiledning til Prosjektregnskapsrapport for 
Kompetanseprosjekt for næringslivet 
 
Denne veiledningen gjelder søknadstypen Kompetanseprosjekt for næringslivet.  
 
Når det i veiledningene i rapporteringsskjema vises til Veiledning for utfylling av rapport, er det dette 
dokumentet det vises til. Her finner du den spesifikke veiledningen for ditt prosjekt.  
 
Veiledning til Kostnader per prosjektpartner  

1.1. Personalkostnader og indirekte kostnader  
Her føres personalkostnader for FoU-medarbeidere, det vil si prosjektleder, vitenskapelig og teknisk 
personell, samt eventuelle stipendiater, i den grad de utfører FoU-oppgaver i prosjektet for alle utførende 
prosjektpartnere (prosjektansvarlig og samarbeidspartnere). For prosjekter som har sendt inn søknad før 
endring i regler for budsjettering ble innført 1.2.2018 skal tilsvarende godkjente prosjektkostnader hos 
samarbeidende FoU-institusjoner føres under "Innkjøp av FoU-tjenester". 
 
Når prosjektansvarlig har innført TDI-modell (universiteter og høyskoler): Der TDI-modellen benyttes 
for utarbeidelse av budsjettet i søknaden, skal TDI-modellen benyttes også som grunnlag for 
regnskapsføringen. Personalkostnader og indirekte kostnader omfatter da: Vitenskapelig personale 
lønnskostnad, evt. administrativt eller teknisk støttepersonell som ikke er inkludert i leiestedskostnader, PhD- 
og/eller postdok-stipendiater, gjesteforsker- og utenlandsstipend, «Institusjonsspesifikk grunnsats» generert 
av tidsbruk for personellet og «Aktivitetsspesifikt» tillegg generert av tidsbruk for personellet. 
https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/budsjett/budsjettet-skal-innehold/foring-av-
personalkostnader-og-indirekte-kostnader-i-uh-sektoren/  
 
Når prosjektansvarlig tilhører instituttsektoren i Norge: For prosjekter der prosjektansvarlig tilhører 
instituttsektor i Norge, skal innmeldte timesatser brukes. Se Personal- og indirekte kostnader 
instituttsektoren (forskningsradet.no) 

1.2. Innkjøp av FoU-tjenester  
For prosjekter med oppstart etter februar 2018: Her føres kostnader ved kjøp av FoU-tjenester fra leverandører 
til prosjektet. Eventuelle stipendiatkostnader som inngår i leverandørens oppdrag skal budsjetteres etter gjeldende 
rundsumsatser. 

For prosjekter med oppstart før februar 2018: For prosjekter som har sendt inn søknad før endring i regler 
for budsjettering ble innført 1.2.2018 skal tilsvarende godkjente prosjektkostnader hos samarbeidende FoU-
institusjoner føres på dette punktet herunder kostnader knyttet til stipendiater hos disse. 

For prosjekter som har sendt inn søknad før endring i regler for budsjettering ble innført 1.2.2018 der 
samarbeidspartner ikke sender faktura, men får videreformidlet prosjektfinansiering via prosjektansvarlig, skal 
kun det beløpet som blir overført føres i kostnadsspesifikasjon og det må angis at det er 
gjennomstrømningsmidler.  

For prosjekter med oppstart før februar 2015: Prosjekter som har sendt inn søknad før endring i regler for 
budsjettering ble innført 1.2.2015, og der innkjøpte FoU-tjenester fra utenlandske partnere er godkjent 
prosjektkostnad, fører disse kostnadene som andre driftskostnader (se 1.4.). 
 
1.3. Utstyr 
Her fører du kostnader ved bruk av utstyr og forskningsinfrastruktur som er nødvendig for å 
gjennomføre prosjektet. Slike kostnader kan du budsjettere slik: 

• prosjektets andel av avskrivningskostnader for utstyr og forskningsinfrastruktur som prosjektet 
er avhengig av å bruke, dersom utstyret eller infrastrukturen er anskaffet for andre midler enn 
tildelinger fra Forskningsrådet eller annen offentlig prosjektstøtte 

• prosjektets andel av driftskostnader eller "brukeravgift" for utstyr og  
forskningsinfrastruktur som prosjektet er avhengig av å bruke 

• kostnader til å kjøpe utstyr som bare kan brukes i dette prosjektet 

https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/budsjett/budsjettet-skal-innehold/foring-av-personalkostnader-og-indirekte-kostnader-i-uh-sektoren/
https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/budsjett/budsjettet-skal-innehold/foring-av-personalkostnader-og-indirekte-kostnader-i-uh-sektoren/
https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/budsjett/budsjettet-skal-innehold/foring-av-personalkostnader-og-indirekte-kostnader-i-instituttsektoren/
https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/budsjett/budsjettet-skal-innehold/foring-av-personalkostnader-og-indirekte-kostnader-i-instituttsektoren/
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Mindre kjøp (under 100 000 kroner i anskaffelseskostnad) av utstyr som også kan brukes utenfor prosjektet, 
inngår i indirekte kostnader og legges ikke inn under "Utstyr" i budsjettet. 
 
1.4. Andre driftskostnader  
Her føres kostnader som er nødvendige for å gjennomføre prosjektet og som ikke dekkes av kostnadsartene 
over. 
 
Prosjekter som har sendt inn søknad før endring i regler for budsjettering ble innført 1.2.2015, og der 
utstyrsinnkjøp eller leie av utstyr er godkjent som andre driftskostnader i kontrakt, fører disse kostnadene 
her. 

Veiledning til Totalkostnader og finansiering.  

Under 2. Finansiering skal du føre finansiering i tråd med denne veiledningen.  

2.1. Egenfinansiering  
Her føres egne kontantbidrag og egenfinansiert innsats fra prosjektansvarlig. Egenfinansiert innsats kan være 
personell, infrastruktur, materiell, etc. 
 
2.2. Andre offentlige midler  
Her føres offentlige tilskuddsmidler og bidrag fra andre offentlige kilder til gjennomføring av prosjektet. 
Eksempler på dette kan være direkte støtte fra departementer, tilskuddsmidler fra Innovasjon Norge, 
regionale støtteordninger, midler fra jordbruks- eller fiskeriavtaler o.l., og bidrag eller kontanttilskudd fra 
offentlig finansierte partnere (f.eks. i UoH-sektoren).  
 
2.3. Privat finansiering  
Her skal kontantbidraget fra medvirkende bedrifter i Norge føres opp. Se punkt 2.5 Forskningsrådet.  

2.4. Internasjonale midler  
Her føres midler til prosjektet fra internasjonale kilder (f.eks. fra EUs forskningsprogrammer eller 
kontantbidrag fra samarbeidspartnere i utlandet).  

2.5. Forskningsrådet  
Her føres den andel av kostnadene Forskningsrådet skal finansiere i rapporteringsperioden i henhold til 
kontrakten, begrenset oppad til beløp eller den støttegradsom er bevilget av Norges forskningsråd. Se 
avtaledokument på prosjektet for informasjon om dette. Finansieringen fra Forskningsrådet kan ikke 
være mer enn 4 ganger høyere enn beløpet som er ført opp under 2.3 Privat finansiering  

Indirekte støtte fra Jordbruksavtalen, Fondet for Forskningsavgift på landbruksprodukter eller Fiskeri - 
og havbruksnæringens forskingsfond som administreres via Forskningsrådet inngår i Forskningsrådets 
finansiering, og skal ikke oppgis separat. 


