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Del

Søknader mottas fortløpende og behandles periodevis.

Formål
Et innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN) er et bedriftsledet prosjekt med omfattende innhold av forskning- og utvikling
(FoU). Innovasjonsprosjektet skal føre til fornyelse og bærekraftig verdiskaping for bedriftene som deltar i prosjektet. Det skal
også gi samfunnsøkonomiske gevinster ved at ny kunnskap og nye løsninger blir tilgjengelige.

Viktige datoer
Januar-juni 2021: Periode 1
Søknader innsendt fra 4. januar til midten av april, med svar mellom midten av mai og slutten av juni.

April-desember 2021: Periode 2
Søknader innsendt mellom midten av april til midten av september, med svar mellom slutten av oktober og midten av
desember.

SEPTEMBER 2021-FEBRUAR 2022: Periode 3
Søknader innsendt mellom midten av september til 15. desember, med svar mellom midten av januar til slutten av februar
2022.
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Om utlysningen
Hensikten med støtten er å stimulere bedrifter til merinvesteringer i FoU som kan bidra til
innovasjon og bærekraftig verdiskapning. Denne utlysningen dekker bredden av norsk
næringsliv, noe som er mer detaljert omtalt under utlysningens temaområder.
Vi har løpende mottak av søknader. Behandlingen av søknader vil i utgangspunktet skje
periodevis. Les mer under overskriften "Forventet svar på søknaden" (under
"Behandlingsprosedyre" nederst i utlysningen).
Denne utlysningen utgjør en støtteordning som meldes til EFTAs overvåkningsorgan, ESA, og
ordningen skal praktiseres i tråd med EØS-avtalens statsstøtteregler. Les mer om statsstøtte
under overskriften "Forutsetninger for tildeling av støtte".
Se også ofte stilte spørsmål om innovasjonsprosjekt i næringslivet.
Se opptak fra søkerwebinaret (lenken åpnes i eget vindu) vi hadde i mars.
Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.
Dersom utlysningen endres vesentlig, vil vi gi tre måneders varsel.

Hvem kan søke?
Bedrifter som er registrert i det norske foretaksregisteret og som har økonomisk aktivitet i Norge,
kan søke. Offentlige foretak som driver virksomhet av industriell eller forretningsmessig karakter,
kan også stå som søker.
Enkeltpersonforetak og forskningsorganisasjoner kan ikke søke.

Hvem kan delta i prosjektet?
Krav til prosjektansvarlig
Prosjektansvarlig må være en bedrift eller et offentlig foretak som driver virksomhet av
industriell eller forretningsmessig karakter og som er registrert i det norske
foretaksregisteret.
Prosjektansvarlig må sikre finansiering av prosjektet (utover Forskningsrådets støtte) og
andre nødvendige tiltak for å utnytte prosjektresultatene.
Krav til samarbeid og roller i prosjektet
Prosjektansvarlig må gjennomføre prosjektet sammen med minst én samarbeidspartner

eller én FoU-leverandør. Disse må registreres under "Samarbeidspartnere og FoUleverandører" i søknadsskjemaet. Les mer om samarbeidspartnere og FoU-leverandører.
Samarbeidspartnere må oppfylle kriteriene under "Hvem kan søke?" for å kunne motta
støtte. Samarbeidspartnere inngår i faktisk samarbeid med prosjektansvarlig, som blant
annet innebærer at de deler både risikoen i prosjektet og resultatene som kommer ut av det.
De samarbeidspartnere som får dekket deler av sine prosjektkostnader gjennom vår støtte
blir mottakere av statsstøtte.
Norske og utenlandske kompetansemiljøer og forskningsorganisasjoner kan delta i
prosjektet som FoU-leverandører, med ansvar for å utføre FoU-arbeid på oppdrag fra
bedriftene i prosjektet. FoU-leverandører skal ikke bidra til å finansiere prosjektet og har
vanligvis ikke rettigheter til prosjektresultater. De leverer et arbeid på oppdrag og skal motta
markedspris for dette. Dersom de likevel skal beholde rettigheter til resultater, bør dette
reflekteres i prisen på arbeidet.
Andre internasjonale og offentlige aktører kan delta i prosjektet, men uten støtte fra oss.
Prosjektansvarlig eller samarbeidspartnere kan ikke stå i et avhengighetsforhold, for
eksempel gjennom en konsernrelasjon, til en FoU-leverandør i prosjektet. De må operere på
armlengdes avstand fra disse.
Prosjektansvarlig og samarbeidspartnere i prosjektet som står i avhengighetsforhold til
hverandre, vil regnes som én og samme støttemottaker etter statsstøtteregelverket.
Det er søknaden med de aktuelle samarbeidspartnere og FoU-leverandører ved
søknadstidspunktet, som er utgangspunktet for bevilgning, og en avgjørende betingelse for
tildeling av støtte. Ved endringer i prosjektsammensetning før eventuell inngåelse av
kontakt, kan vårt tilsagn om finansiering trekkes tilbake.
Kjennetegn ved prosjektet
Prosjektet tar utgangspunkt i en unik innovasjonsidé hos én eller flere av bedriftene som
samarbeider i prosjektet. De forventede resultatene kan være et nytt produkt, en ny tjeneste,
en ny produksjonsprosess eller en ny måte å levere produkter og tjenester på. Også
vesentlige forbedringer, eller nye egenskaper ved eksisterende produkter, tjenester eller
prosesser hos bedriftene, kan være et resultat.
Prosjektet kan vise til en sannsynlig og vesentlig positiv effekt innenfor én eller flere sentrale
bærekraftsutfordringer. Eksempler på dette er utslippsreduksjon, klimatilpasning,
ressurseffektivitet, velfungerende økosystemer eller sosiale/samfunnsmessige forhold. Vi
forutsetter positive effekter fra prosjektet uten at det oppstår skadevirkninger på andre
områder.
Samarbeidskonstellasjonen i prosjektet gir grunnlag for langsiktig samarbeid, utvikling og
spredning av kunnskap og effektiv gjensidig utnyttelse av resultatene.
Bedriftene som samarbeider i prosjektet, har behov for ny kunnskap eller ny teknologi for å
kunne lykkes med innovasjonen i prosjektet. Kunnskapen og teknologien utvikles gjennom
FoU-aktiviteter med bruk av anerkjent metodikk. FoU-aktivitetene må være industriell
forskning eller eksperimentell utvikling slik begrepene er definert i statsstøtteregelverket (se
"Artikkel 25: Viktige definisjoner" på statsstøttesiden vår).
Prosjektansvarlig og samarbeidspartnere har tilgang til den FoU-kompetansen som er
nødvendig for å gjennomføre prosjektet.
Prosjektet har et omfang og en risikoprofil som tilsier at bedriftene i prosjektet ikke vil kunne
gjennomføre prosjektet uten midler fra Forskningsrådet. Det vil si at støtten vår må være
utløsende for å iverksette FoU-aktivitetene. Støtten kan også være avgjørende for å utløse
ytterligere private investeringer i bedriftene til videreutvikling og utnyttelse av resultatene.
Prosjektet har klare mål og en konkret plan for gjennomføring og for utnyttelse av FoUresultatene. Resultater og kunnskap som ikke må beskyttes av hensyn til planlagt
kommersiell utnyttelse hos bedriftene i prosjektet, skal spres gjennom publisering og annen
relevant formidling.

Hva kan du søke om støtte til?
Vi kan gi støtte til deler av bedriftenes kostnader ved FoU prosjektet. Artikkel 25 beskriver hvilke
aktiviteter som kan støttes og hvilke kostnader ved disse aktivitetene som helt eller delvis kan

dekkes. Vi kan støtte både direkte og indirekte prosjektkostnader i den grad de kan kategoriseres
som kostnader ved industriell forskning eller eksperimentell utvikling. Dette gjelder både
kostnader forbundet med FoU-aktiviteter som dere utfører selv og kostnader som dere har til kjøp
av FoU-tjenester.
Her finner du finner detaljert informasjon om hvilke prosjektkostnader vi støtter.
Vi gir ikke støtte til aktiviteter av driftsmessig karakter og til tiltak for å utnytte FoU-resultatene,
slik som beskyttelse av immaterielle rettigheter, markedsundersøkelser og markedsføring og
uttesting og ferdigstilling av nye produkter og tjenester. Vi gir ikke støtte til kostnader som ikke vil
bli bokført i prosjektansvarliges eller samarbeidspartneres offisielle regnskap, for eksempel egen,
ulønnet arbeidsinnsats. Du skal derfor ikke ta med slike kostnader i prosjektbudsjettet.
Omfang av støtte
Graden av støtte til bedriftens prosjektkostnader er avhengig av bedriftens størrelse og type FoUaktiviteter, og i hvilken grad støtten er utløsende for økt FoU-satsing hos samarbeidspartnerne i
prosjektet. Vi gir ikke ekstra støtte for faktisk samarbeid. Støttegraden vil dermed kunne variere
fra 25 til 70 prosent, jf. statsstøtteregelverket (se "Artikkel 25: Støtte til forsknings- og
utviklingsprosjekter" i lenken), og tabellen under.
Type bedrift/type aktivitet

Industriell forskning

Eksperimentell utvikling

Små bedrifter

70 %

45 %

Mellomstore bedrifter

60 %

35 %

Store bedrifter

50 %

25 %

For innvilgede søknader vil støtten bli endelig fastlagt når vi inngår kontrakt med dere. Dere vil
motta tilbud om en betinget bevilgning med forutsetning å utarbeide en revidert søknad i
samsvar med bevilgningsvedtaket, jf. kulepunktene under.
Informasjon om hvor mye du kan søke om, og lengden på prosjektperioden, finner du under de
enkelte temaområdene.
Forutsetninger for tildeling av støtte
Denne utlysningen utgjør en støtteordning som meldes til EFTAs overvåkningsorgan (ESA).
Støtten under ordningen tildeles i henhold til Gruppeunntaksforordningens artikkel 25
(Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014). I tillegg må de generelle vilkårene i forordningens
kapittel I være oppfylt. Gruppeunntaksforordningen i konsolidert versjon med endringer til og
med juli 2020 finner du her. Norsk oversettelse av reglene finner du her.
Ordningen skal praktiseres i tråd med EØS-avtalens statsstøtteregler. Vilkår og begreper skal
tolkes i tråd med korresponderende vilkår og begreper i støttereglene. Ved eventuell motstrid
mellom utlysningen og statsstøttereglene, skal sistnevnte ha forrang. Av samme grunn kan også
utlysningen bli justert.
Støtte kan ikke gis til foretak som ikke har oppfylt krav om tilbakebetaling etter en forutgående
beslutning fra ESA/EU-kommisjonsbeslutning der støtten er erklært ulovlig og uforenlig med det
indre marked. Støtte kan heller ikke gis til foretak i vanskeligheter i EØS-rettslig forstand, med
mindre foretaket ikke var i vanskeligheter per 31.12.2019, men ble et foretak i vanskeligheter i
perioden 1.1.2020–30.06.2021. Da kan det likevel få støtte.
Utlysningen er meldt som støtteordning til EFTA Surveillance Authority (ESA) og har referanse
GBER 8/2021/R&D&I.
Dersom søknaden innvilges, må prosjektansvarlig utarbeide en revidert søknad i samsvar
med bevilgningsvedtaket. Den reviderte søknaden skal omfatte oppdaterte og utfyllende
opplysninger om prosjektet og partnerne, inkludert dokumentasjon av gjennomføringsevne
og egenfinansiering.
Bedriftene i prosjektet må samtidig avgi egenerklæring som bekrefter at de er berettiget til å
motta statsstøtte.
Annen offentlig støtte til prosjektet, eller til aktiviteter som inngår i prosjektet, vil kunne
påvirke omfanget av Forskningsrådets støtte.
Tildelt statsstøtte på 500 000 euro eller mer vil bekjentgjøres i et offentlig register.

Når prosjektansvarlig vet at prosjektet får bevilgning, må den informere eventuelle
samarbeidspartnere som er børsnoterte eller har søkt om å bli tatt opp til handel på børsen,
slik at de kan vurdere om tildelingen av prosjektmidler er børssensitiv informasjon.
Seneste tidspunkt for oppstart av prosjektet vil være fire måneder etter melding om
bevilgning. Prosjekter som er vedtatt bevilget, men ikke startet innen dette tidspunktet, kan
miste bevilgningen.
For prosjekter innvilget under denne utlysningen, omfatter dette blant annet krav om årlig
prosjektregnskapsrapport som dokumenterer påløpte kostnader og finansiering av disse.
Forskningsrådets forutsetninger for bevilgning er angitt i Generelle vilkår for FoU-prosjekter.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen
Temaene listet opp under "Temaområde" her, beskriver formål, vektlegginger og prioriteringer
for tildelingen av støtte. For mer informasjon om prioriteringer under de enkelte temaene, kan du
lese de respektive porteføljeplanene som vi viser til under "Relevante planer".
Vi oppfordrer deg som søker til å gå gjennom disse planene for å forstå grunnlaget for vår
kvalitative vurdering og prioritering av søknadene. Vi legger vekt på å oppnå en balansert
portefølje av støttede prosjekter innenfor de enkelte temaene.
Du velger både temaområde og tema i søknadsskjemaet. Valg av temaområde og tema er kun
veiledende for søknadsbehandlingen, og Forskningsrådet kan flytte søknader til andre
temaområder og temaer.
Under de enkelte temaene står det oppført en ramme for tilgjengelige beløp. Dersom de enkelte
temaene på et tidspunkt har bevilget alle tilgjengelige midler, vil vi legge ut en offisiell melding
om dette øverst i utlysningen. Søknader som kommer inn til temaer som ikke har tilgjengelige
midler vil bli avslått. Disse kan sendes inn på nytt når eventuelt nye midler blir tilgjengelig igjen.
Ta kontakt med fagrådgiverne tilknyttet de respektive temaene for mer informasjon om temaene,
og om tilgjengelig beløp for prosjektbevilgninger.

Hav
Maritim

Fiskeri

Marin

Havteknologi på tvers

Havbruk

Innovasjon i havbruksnæringen
Del

Midlene skal gå til FoU-baserte innovasjonsprosjekter innenfor alle
relevante områder for havbruksnæringen. Prosjekter innenfor alle
oppdrettsarter og hele verdikjeden fra fôrråvarer til foredling av
havbruksprodukter, er aktuelle. Både produsentbedrifter og leverandører til
næringen kan søke.
For mer informasjon om prioriteringene, se porteføljeplanen under.
Innenfor dette temaet prioriterer vi prosjekter som bidrar til å nå målene om
bærekraftig vekst og utvikling av havbruksnæringen. For søknader fra
leverandører, vil vi prioritere prosjekter som har sluttbruker (produsent)
med som partner.
Innenfor dette temaet vil søknader innsendt i periode 1 få svar innen
begynnelsen av oktober. Behandlingen av søknader innsendt i periode 2 og
3 er lik som for resten av utlysningen.
Tilgjengelig beløp, varighet og støtte
Vi har satt av om lag 40 millioner kroner til innovasjon i havbruksnæringen.

Prosjektene kan ha en varighet mellom 1 og 3 år og kan motta mellom 2 og 6
millioner kroner i støtte fra Forskningsrådet.
Kontaktpersoner
Kjell Emil Naas

ken@forskningsradet.no

+4790165701

Elin Vikane

eli@forskningsradet.no

+4794525370

Lars Hagbarth Andresen

lhan@forskningsradet.no

+4791747117

Hanna Lee Behrens

hlb@forskningsradet.no

+4748181290

Relevante planer

Porteføljeplan for Hav

Maritime næringer
Del

Midlene skal gå til FoU-baserte innovasjonsprosjekter som bidrar til økt
verdiskaping for den maritime næringen. Innenfor bærekraftige rammer, er
målet økt konkurranseevne, styrket omstillingsevne og forbedret samspill
og kunnskapsoverføring mellom FoU-miljøene og næringen.
Vi åpner for prosjekter innenfor hele bredden av maritim virksomhet og
offshoreoperasjoner:
muligheter i havnæringene
autonome og fjernstyrte fartøy
digitalisering av maritim næring
klima- og miljøvennlig maritim virksomhet / grønn skipsfart
sikkerhet til havs
nordområdene
For mer informasjon om prioriteringene, se porteføljeplanen under.
For å gjennomføre fullskala testing av forsøksteknologi på skip/anlegg i
kommersiell drift, kan du søke om støtte til demonstrasjonsprosjekter der
flere industriaktører samarbeider om å utstyre slike skip med nye
teknologikonsepter for testing og videreutvikling. Støttegraden for slike
demonstrasjonsprosjekter vil i utgangspunktet være begrenset til 25
prosent av prosjektkostnadene, da dette er FoU-aktivitet som klassifiseres
som "Eksperimentell utvikling" i statsstøtteregelverket.
Innenfor dette temaet prioriterer vi søknader der forskningsoppgavene
krever en samlet innsats fra flere ulike aktører for å nå målene, og der
resultatene kommer til nytte for flere bedrifter i næringen. For prosjekter
med få deltakende bedrifter, har vi større forventninger om høy kvalitet på
"Forskning og innovasjon" eller vesentlig positive samfunnsmessige
effekter.
Tilgjengelig beløp, varighet og støtte
Vi har satt av om lag 100 millioner kroner til maritime næringer.
Prosjektene kan ha en varighet mellom 2 og 4 år, og kan motta mellom 3 og
16 millioner kroner i støtte fra Forskningsrådet.

Kontaktpersoner
Sigurd Falch

sf@forskningsradet.no

+4792031718

Frøydis Gaarder

fg@forskningsradet.no

+4793231373

Kjell Røang

kjr@forskningsradet.no

+4791354664

Relevante planer

Porteføljeplan for Hav
Vedlegg om Maritim virksomhet og offshore
operasjoner

Kompetanse og teknologioverføring mellom havnæringene
Del

Midlene skal gå til prosjekter som omfatter utvikling og utveksling av
kompetanse og teknologi på tvers av havnæringene, dvs. maritim næring,
havbruk, fiskeri, offshore olje, gass og fornybar energi, og nye havbaserte
næringer.
For mer informasjon om prioriteringer for dette temaområdet, se
porteføljeplanen under.
I søknaden må dere beskrive hva slags utvikling og/eller utveksling av
kompetanse og/eller teknologi mellom havnæringene prosjektet vil bidra til.
I søknaden må dere også beskrive hvilke havnæringer kompetansen eller
teknologiutviklingen er relevant for.
Ved prioritering mellom søknader vil det i tillegg til relevansvurderingen av
hver enkelt søknad, også legges vekt på kvalitetsvurdering og prioriteringer
gitt for de andre temaene for havnæringene i denne utlysningen.
Vi forventer prosjektsamarbeid mellom aktører på tvers av ulike
havnæringer. Vi oppfordrer dere spesielt til å inkludere sluttbrukere i dette
samarbeidet.
Prosjekter til dette temaet må også ha relevans for minst ett annet
tema, primært innenfor havnæringene, i denne utlysningen. Søknaden må
derfor også møte kriteriene som er angitt for dette andre temaet.
Vi vil behandle søknader som er relevant for dette temaet fra midten av
september 2021, med forventet svar på søknaden innen midten av
desember.
Tilgjengelig beløp, varighet og støtte
Vi har satt av om lag 8 millioner kroner til havteknologi på tvers av
havnæringene.
Prosjektene kan ha en varighet mellom 1 og 3 år. Midlene vil gå til å
delfinansiere prosjekter som møter kravene til dette temaet. Resten av
Forskningsrådets finansiering vil dekkes av annet tema, primært
innenfor havnæringene, i denne utlysningen.
Kontaktpersoner
Hanna Lee Behrens

hlb@forskningsradet.no

+4748181290

Wenche Finanger

wfi@forskningsradet.no

+4793431115

Relevante planer

Porteføljeplan for Hav

Fiskeri og andre marine næringer, inkludert foredling av fangstet
sjømat
Del

Midlene skal gå til FoU-baserte innovasjonsprosjekter som skal øke
kunnskapen om økosystemene i hav- og kystområdene og hvordan
menneskelig aktivitet påvirker havmiljøet.
For mer informasjon om prioriteringer for dette temaet, se porteføljeplanen
under.
Innenfor dette temaet prioriterer vi prosjekter som bidrar til utvikling av
løsninger og teknologi, inkludert digitale løsninger, innenfor fiskerinæring,
marin foredlingsindustri og bedrifter som bruker marine ressurser til
energiformål eller andre nye marine produkter. Samarbeid mellom aktører
på tvers av de havbaserte næringene, vil telle positivt i vurderingen av
søknadene.
Vi behandler alle søknader som er relevant for dette temaområdet fra
midten av september 2021, med forventet svar på søknaden innen midten
av desember.
Tilgjengelig beløp, varighet og støtte
Vi har satt av om lag 20 millioner kroner til fiskeri og andre marine næringer
inkludert foredling av fangstet sjømat.
Prosjektene kan ha en varighet mellom 1 og 3 år og motta mellom 2 og 6
millioner kroner i støtte fra Forskningsrådet.
Kontaktpersoner
Lars Hagbarth Andresen

lhan@forskningsradet.no

+4791747117

Christian Wexels Riser

cwr@forskningsradet.no

+4794535385

Elin Vikane

eli@forskningsradet.no

+4794525370

Relevante planer

Porteføljeplan for Hav

Energi, transport og lavutslipp
CO2-håndtering

Miljøvennlig energi

CO2-håndtering
Del

Midlene skal gå til FoU-baserte innovasjonsprosjekter som bidrar til
langsiktig og bærekraftig teknologiutvikling innenfor CO2-håndtering.
Prosjektene må fremme norsk konkurransedyktig næringsliv og samtidig
bidra til reduksjon av klimagassutslipp. Vi åpner for søknader innenfor hele
temaet. Se programplanen under som går i dybden på prioriteringene.
Vi vil spesielt oppfordre til å søke dersom dere har prosjekter
innenfor bærekraftig hydrogenproduksjon kombinert med CO2håndtering
som bidrar med resultater som er direkte anvendbare for
gevinstrealiseringen av det norske Langskip-prosjektetfor CO2håndtering.
Vi vil prioritere prosjekter som har en troverdig og ambisiøs plan for
utvikling, industrialisering og skalering, og prosjekter med
sterke konsortier.
Tilgjengelig beløp, varighet og støtte
Vi har satt av 20 millioner kroner til CO2-håndtering i denne utlysningen.
Prosjektene kan ha en varighet mellom 1 og 3 år og motta mellom 2 og 6
millioner kroner i støtte fra Forskningsrådet.
Kontaktpersoner
Aage Stangeland

ast@forskningsradet.no

+4795822903

Åse Slagtern

asl@forskningsradet.no

+4793059481

Cristina Mihai

cmi@forskningsradet.no

+4741680011

Relevante planer

Porteføljeplan for Energi, transport og lavutslipp
Programplan for CLIMIT

Miljøvennlig energi og lavutslipp
Del

Midlene skal gå til prosjekter som vil bidra til langsiktig og bærekraftig
utvikling av energisystemet, som fremmer norsk konkurransedyktig
næringsliv og som bidrar til reduksjon av klimagassutslipp.
Vi ønsker oss prosjekter innenfor hele bredden av miljøvennlig energi slik det
er definert i programplanen (se lenke under). Den omfatter:
fornybar energi (blant annet sol, vind, bio og vannkraft)
energisystem (energidistribusjon, kraftinfrastruktur og marked)
effektiv bruk av energi i bygg og industri
energibruk i transport (batterier, hydrogen og biodrivstoff)

energipolitikk, økonomi og bærekraft
I tillegg har vi følgende satsinger i 2021, så det teller positivt om prosjektet
er innenfor disse feltene:
Kostnadseffektiv, sikker og bærekraftig produksjon og bruk av ren
hydrogen (åpnes i eget vindu).
Sektorovergripende teknologiutvikling knyttet til fornybar energi, for
eksempel bruk av kompetanse fra olje og gass i utvikling av fornybare
energiløsninger, i samarbeid med temaområde petroleum.
I 2021 vil vi prioritere prosjekter
som omhandler hydrogen og/eller har samarbeidskonstellasjoner som
har en reell sektorovergripende karakter
innen andre temaområder; som svarer på prioriteringene i
programplanen
som har en troverdig og ambisiøs plan for utvikling, industrialisering og
skalering
med sterke konsortier
Tilgjengelig beløp, varighet og støtte
Vi forventer å tildele mellom 250 og 280 millioner kroner til
innovasjonsprosjekter innenfor miljøvennlig energi og lavutslipp i 2021.
Prosjektene kan ha en varighet på 2 til 4 år, og motta mellom 3 og 20
millioner kroner i støtte fra Forskningsrådet.
Gjennomsnittlig søkt støtte var 9,5 millioner kroner i 2020. For prosjekter
som søker om mer enn 10 millioner kroner i støtte, vil det bli stilt ekstra krav
til søkers gjennomføringsevne og vi vil i tillegg kreve en redegjørelse for
egenfinansieringen.
Kontaktpersoner
Generelle forespørsler
Cristina Mihai

cmi@forskningsradet.no

+47 22 03 70 58

hri@forskningsradet.no

+47 22 03 71 93

Vind/vannkraft
Harald Rikheim

Energibruk i bygg og industri
Mari Lyseid Authen

mlau@forskningsradet.no

+47 22 03 75 08

Energibruk i
transport/batterier/hydrogen
Andreas Bratland

abr@forskningsradet.no

+47 22 03 74 96

Energibruk i
transport/biodrivstoff/biogass
Per Arne Karlsen

pak@forskningsradet.no

+47 22 03 72 65

Kraftnett/energisystemet/digitalisering
Khanh Tuan Le

ktl@forskningsradet.no

+47 22 03 70 46

pak@forskningsradet.no

+47 22 03 72 65

Bioenergi, biodrivstoff og
geotermisk energi
Per Arne Karlsen

Solenergi
Trond Moengen

trm@forskningsradet.no

+47 952 73 220

Energipolitikk, økonomi og
bærekraft
Benjamin Donald Smith

bds@forskningsradet.no

+47 22 03 70 36

Relevante planer

Porteføljeplan for Energi, transport og lavutslipp
ENERGIX programplan og vedlegg

Petroleum
Petroleum
Del

Midlene skal gå til prosjekter som omfatter forskning på problemstillinger
knyttet til petroleumsvirksomheten i åpne områder på norsk
kontinentalsokkel. For problemstillinger knyttet til sikkerhet i norsk
petroleumsindustri, er også landanleggene relevant.
Midlene skal gå til FoU-baserte innovasjonsprosjekter innenfor alle temaene
i porteføljeplanen:
Reduksjon av klimagasser, energieffektivisering og miljø
Undergrunnsforståelse
Boring, komplettering, intervensjon og permanent avstengning av
brønner (P&A)
Produksjon, prosessering og transport
Storulykker og arbeidsmiljø
Mål og prioriteringer for Petroleum er omtalt i porteføljeplanen lenket
under. Vi vil særlig prioritere prosjekter innenfor:

Energieffektivisering og reduksjon av klimagassutslipp på norsk sokkel
Vi vil prioritere å sette av minimum 35 millioner kroner til prosjekter som er
rettet mot energieffektivisering og reduksjon av klimagassutslipp knyttet til
petroleumsvirksomheten på norsk sokkel. Prioriteringen gjelder på tvers av
utlysningene Innovasjonsprosjekt i næringslivet (denne
utlysningen), Demonstrasjonsprosjekt i
næringslivet og Kompetansebyggende prosjekt for næringslivet i 2021.
Eksempler på forsknings- og teknologibehov innenfor dette temaet er
varme- og kraftproduksjon med høyere virkningsgrad og lavere
klimagassutslipp enn dagens løsninger
offshore energisystem og -ledelse
samfunnsøkonomisk forskning, nye konsepter, idéer og teknologi som
kan belyse eller muliggjøre integrerte energisystemer som fremmer
lavutslipp, inkl. løsninger som omfatter nye verdikjeder midtstrøms

Som søker må du redegjøre for hva du ser for seg av totale
utslippsreduksjoner for teknologien(e) som prosjektet retter seg mot å
utvikle. Tidsperspektivet og rammebetingelsene for implementering av
kunnskapen/teknologien, må også beskrives i søknaden og sees i
sammenheng med bransjens nye klimamål for 2030 og 2050.

Sektorovergripende samarbeid mellom fornybar energi og petroleum
Fornybar energiteknologi er i rask utvikling, men for flere teknologier kan det
være krevende å få markedstilgang og å finne konkrete
anvendelsesområder som gjør teknologiene kommersielle. Samtidig har
petroleumssektoren et stort behov for nye teknologiløsninger
som raskt gir kutt i klimagassutslippene offshore. Tverrsektorielt samarbeid
i FoU-fasen, kan gi akselerert utvikling mot konkrete anvendelser og nye
markeder. Eksempler på forsknings- og teknologibehov er:
reduksjon av klimagassutslipp fra offshore olje- og gassvirksomhet ved
hjelp av integrert fornybar energiteknologi
sikker produksjon av hydrogen og hydrogenbaserte løsninger med lavt
karbonfotavtrykk fra naturgass
Vi vil prioritere prosjekter med samarbeidskonstellasjoner som har en reell
sektorovergripende karakter.
Satsingen på hydrogen er del av en større satsing på dette feltet i
Forskningsrådet. Les mer om hydrogensatsingen, med oversikt over alle
aktuelle utlysninger (åpnes i eget vindu).
Tilgjengelig beløp, varighet og støtte
Vi har satt av 70 millioner kroner til petroleum for 2021.
Prosjektene kan ha en varighet på 2 til 4 år, og kan motta mellom 3 og 16
millioner kroner i støtte fra Forskningsrådet.
Kontaktpersoner
Reduksjon av klimagasser,
energieffektivisering og miljø
Andreas Quamme Nielsen aqn@forskningsradet.no

+47 22 03 74 27

Undergrunnforståelse
Ingrid Anne Munz

iam@forskningsradet.no

+47 22 03 75 68

Øyvind Veddeng Salvesen ovs@forskningsradet.no

+47 22 03 71 78

Boring, komplettering og
intervensjon

Produksjon, prosessering og
transport
Kimberly C. Mayes

kcm@forskningsradet.no

+47 22 03 75 33

Storulykker og arbeidsmiljø
Espen Forsberg Holmstrøm efh@forskningsradet.no

+47 22 03 74 93

Sektorovergripende samarbeid
Tarjei N. Malme

Relevante planer

tnm@forskningsradet.no

+47 22 03 74 64

Porteføljeplan for Petroleum

Industri og tjenestenæringer
Bygg, anlegg og eiendom

Finans og bank

Prosess- og foredlingsindustri
Vareproduserende industri

Reiseliv

Helsenæringen
Media og kultur

IKT-næringen
Varehandel

Annen tjenesteyting

Bærekraftig verdiskaping i norsk næringsliv
Del

Midlene skal gå til FoU-baserte innovasjonsprosjekter innenfor bredden av
norsk næringsliv. Prosjektene skal være forankret i bedriftenes egne
strategier og utfordringer.
Støtten skal bidra til økt verdiskaping gjennom oppbygging av nytt,
kunnskapsbasert næringsliv eller fornyelse og omstilling av etablert
næringsliv. Vi ønsker prosjekter fra alle sektorer, fag- og teknologiområder
som ikke dekkes av de andre temaene i utlysningen.
Vi vil prioritere prosjekter med et stort potensial for bærekraftig
verdiskaping i Norge, i tråd med FNs bærekraftmål, og spesielt prosjekter
med positivt bidrag til miljømessig bærekraft, for eksempel innenfor
sirkulær økonomi, bærekraftig produksjon og forbruk eller nye
forretningsmodeller.
Det vil telle positivt at prosjekter planlegger for deling og spredning av
kunnskap slik at resultatene fra prosjektet kan komme flere bedrifter og
miljøer i Norge til gode. Det kan gjøres gjennom at prosjekter har et bredt
samarbeid, for eksempel mellom aktører langs en verdikjede eller på tvers
av sektorer og temaer/fag eller gjennom planlagt faglig publisering,
formidling til relevante brukergrupper eller næringsklynger. Den utløsende
effekten støtten vil ha for gjennomføring av prosjektet,
samarbeidskonstellasjon og spredning av resultater, anser vi også som
viktig.
Vi ønsker å oppnå en balansert portefølje av støttede prosjekter i hele
bredden av industri- og tjenesteområder, også på tvers av bransjer,
sektorer, fagområder, og langs verdikjeder. Videre ønsker vi å få med
bedrifter som ikke tidligere har mottatt støtte til innovasjonsprosjekter
enten som søkere eller bedriftspartnere og næringsområder eller regioner
som er svakt representert i porteføljen.
Tilgjengelig beløp, varighet og støtte
Vi har satt av 580 millioner kroner til bærekraftig verdiskaping i norsk
næringsliv.
Prosjektene kan ha en varighet på 2 til 4 år og motta mellom 3 og 16
millioner kroner i støtte fra Forskningsrådet.
Kontaktpersoner
Generelle forespørsler
Mona Skaaraas

msk@forskningsradet.no

+4747265824

Astrid B. Brenna

ab@forskningsradet.no

+4799019415

Bygg, anlegg og eiendom
Svein Erik Moen

sem@forskningsradet.no

+4791157219

Finans og bank, Media og
kultur, Reiseliv, Varehandel,
Annen tjenesteyting
Lise Våland Sund

lvs@forskningsradet.no

+4791624996

Helsenæringen
Renate Margrete Simonsen rms@forskningsradet.no

+4741017592

Margarethe Biong

mbi@forskningsradet.no

+4748409398

Lina Rodahl

lir@forskningsradet.no

+4793043343

Paul Torkil Fjuk

ptf@forskningsradet.no

+4790878372

Per Lyder Pedersen

plp@forskningsradet.no

+4794535685

Bergur Olafsson

bol@forskningsradet.no

+4796902340

IKT-næringen

Vareproduserende industri
Norun Jetlund

nj@forskningsradet.no

+4792238173

Bergur Olafsson

bol@forskningsradet.no

+4796902340

Prosess- og foredlingsindustri
Ulf-Rune Visur Syversen

uvs@forskningsradet.no

+4746441561

Lenka Hannevold

lha@forskningsradet.no

+4798230453

Tor Einar Johnsen

tej@forskningsradet.no

+4792432174

Relevante planer

Porteføljeplan for Industri og tjenestenæringer

Muliggjørende teknologier
Nanoteknologi/avanserte materialer

Teknologikonvergens

Nanoteknologi, mikroteknologi og avanserte materialer
Del

Midlene skal gå til FoU-baserte innovasjonsprosjekter for kunnskap- og
teknologiutvikling innenfor nanoteknologi, mikroteknologi og avanserte
materialer.
Porteføljeplanen for muliggjørende teknologier er i utgangspunktet
temanøytral, men vi ønsker likevel å prioritere prosjekter innenfor:
Medisin og helse
Bioøkonomi

Miljøvennlig energi og lavutslipp
Bærekraft, miljø og klima
I søknaden må dere inkludere egne refleksjoner og relevante tiltak som
bidrar til at forskningen som planlegges gjennomført, er i tråd med
forventinger om ansvarlig forskning og innovasjon (RRI).
Du finner utdypende informasjon om prioriteringer og RRI i porteføljeplanen
og i vedlegget "RRI-rammeverk".
Tilgjengelig beløp, varighet og støtte
Vi har satt av om lag 50 millioner kroner til nanoteknologi, mikroteknologi og
avanserte materialer.
Prosjektene kan ha en varighet på 2 til 4 år, og motta mellom 3 og 16 mill.
kroner i støtte fra Forskningsrådet.
Kontaktpersoner
Aase Marie Hundere

amh@forskningsradet.no

+4741422058

Turid Grøtli Aalholm

tga@forskningsradet.no

+4793426124

Cecilie Anita Mathiesen

cam@forskningsradet.no

+4745690357

Relevante planer

Porteføljeplan for Muliggjørende teknologier
RRI-rammeverk

Teknologikonvergens
Del

Vi ønsker samfunnsansvarlige innovasjonsprosjekter som bygger nye
teknologikonsepter på tvers av de muliggjørende teknologiene.
Muliggjørende teknologier kan for eksempel være bioteknologi, IKT og
nanoteknologi.
Prosjektene skal være nyskapende og rettet mot å oppnå radikale
innovasjoner. Prosjektene kan gjerne ha høy risiko for ikke å lykkes med sine
mål dersom potensialet for samfunnsnytte og verdiskaping er høyt (high
risk - high gain).
I søknaden må dere inkludere egne refleksjoner og omtale av relevante tiltak
som bidrar til at forskningen og bruken som planlegges gjennomført, er i
tråd med forventninger om ansvarlig forskning og innovasjon (RRI). Dere
finner utdypende informasjon om prioriteringer og RRI i Porteføljeplan for
muliggjørende teknologier og i vedlegget "RRI-rammeverk".
Tilgjengelig beløp, varighet og støtte
Vi har satt av om lag 50 millioner kroner til teknologikonvergens. Prosjektene
kan ha en varighet på 2 til 4 år og motta mellom 3 og 16 millioner kroner i
støtte fra Forskningsrådet.
Kontaktpersoner
Aase Marie Hundere

amh@forskningsradet.no

+4741422058

Jacob Edward Wang

jew@forskningsradet.no

+4793282102

André Fossen Mlonyeni

afm@forskningsradet.no

+4791522565

Helge Rynning

hr@forskningsradet.no

+4790989917

Relevante planer

Porteføljeplan for Muliggjørende teknologier
RRI-rammeverk

Landbasert mat, miljø og bioressurser
Bærekraftig verdiskaping i de biobaserte næringene
Del

Midlene skal gå til prosjekter som omfatter forskningsbaserte innovasjoner
for produksjon, verdikjeder og forbruk av landbasert mat og næringsmidler,
skog og trebruk og andre landbaserte bioressurser.
Næringslivet, inkludert de biobaserte næringer på land, har en nøkkelrolle i
arbeidet med å realisere en bærekraftig framtid slik det er målsatt gjennom
de globale bærekraftsmålene og gjennom ambisjoner om en grønn
omstilling av Norge.
Hvis vi skal lykkes med å begrense global oppvarming, bevare
naturmangfoldet, redusere avfall og forurensing og sikre god matforsyning,
trenger vi å tenke nytt om produksjon, verdikjeder og forbruk. Eksisterende
løsninger, teknologier og verdikjeder må utfordres, omstilles og forbedres.
Det er samtidig behov for helt nye innovasjoner og teknologier, både som
grunnlag for nytt næringsliv i Norge og/eller som kan skaleres opp i et
internasjonalt marked. Vi ønsker å støtte bedrifter som går i front for å
realisere det grønne skiftet og en bærekraftig framtid.
I relevansvurderingen av søknaden vil vi vektlegge i hvilken grad:
dere i prosjektet redegjør for hvordan det skal bidra til grønn omstilling,
og til å nå ett eller flere av de globale bærekraftsmålene
dere i prosjektet viser at det ikke forringer andre viktige ambisjoner
knyttet til bærekraft, som:
reduksjon av klimagasser og klimatilpasninger
ivaretakelse av sunne økosystemer og biomangfold
redusert forurensing
overgang til en sirkulær økonomi
For mer utfyllende informasjon om prioriteringer for dette temaet, se
porteføljeplanen under.
Vi ber om at du legger inn at du søker om midler til dette temaet under
punkt 15 "utlysningsspesifikke tilleggsopplysninger" i Mal for
prosjektbeskrivelse som du kan laste ned nederst i utlysningen.
Tilgjengelig beløp, varighet og støtte
Vi har satt av om lag 80 millioner kroner til landbasert mat, miljø og
bioressurser.

Prosjektene kan ha en varighet mellom 2 og 4 år, og kan motta mellom 3 til
16 millioner kroner i støtte fra Forskningsrådet.
Kontaktpersoner
Rune Groven

rgr@forskningsradet.no

+4791140488

Anicke Brandt-Kjelsen

anb@forskningsradet.no

+4795999540

Nina Elisabeth Solheim

nsf@forskningsradet.no

+4745225496

Mona Gravningen Rygh

mgr@forskningsradet.no

+4797630301

Siri Anzjøn

sia@forskningsradet.no

+4747400171

Thorbjørn Gilberg

thgi@forskningsradet.no

+4741508482

Relevante planer

Porteføljeplan for Landbasert mat, miljø og
bioressurser

Forskning på jordbruk og matindustri (FFL/JA)
Del

Midlene skal gå til prosjekter som bidrar til økt verdiskaping, lønnsomhet og
bærekraft i hele landbrukets verdikjede. I tråd med FNs bærekraftsmål
omfatter bærekraftig matproduksjon både økonomiske og sosiale forhold,
og miljø- og klimahensyn.
Forskningen skal bidra til å nå de landbrukspolitiske målene, og prosjektene
bør være knyttet opp mot ett eller flere av de fire overordnede målene i
landbrukspolitikken, jf. Meld. St. 11 (2016–2017) og Prop. 1 S (2020–2021). I
søknadene må dere vise til eksisterende utfordringer, problemstillinger og
kunnskapshull. Dere må vise til hvordan prosjektet konkret vil svare på
dette, og hvordan de vil medvirke til at målene nås.

Matsikkerhet og beredskap
Hovedmålene er å sikre forbrukerne trygg mat og å styrke
matvareberedskapen. Problemstillinger rundt dette har fått ny aktualitet
med Covid-19-pandemien.
Gjennom satsing på avl, forskning og utdanning, skal vi øke utnyttelsen av
de biologiske ressursene. God dyre- og plantehelse, god dyrevelferd og høy
kvalitet i videreforedlingen, er grunnlaget for nok og trygg mat og drikke.
Særlig relevant er prosjekter innenfor:
norsk landbruks forsyningsevne i krisesituasjoner
økt produksjon og utnyttelse av norske fôrressurser
forhold som påvirker matjordas produksjonsevne (jordhelse)
antiresistensstrategier mot planteskadegjørere i jord- og hagebruk og
mot sykdomsfremmende organismer i husdyrholdet
bærekraftige materialer og emballeringsteknologi for riktig holdbarhet
og redusert matsvinn
overføring av helseskadelige forbindelser til mat- og fôrvekster gjennom
jord, luft og vann

risiko for norsk plante- og dyrehelse knyttet til internasjonal handel

Landbruk i hele landet
Landbruk i hele landet kan oppnås ved å legge til rette for et mangfoldig
landbruk med en variert bruksstruktur og geografisk produksjonsdeling
som gir muligheter for arbeidsplasser og bosetting. Tiltak for økt bruk av
jord- og beiteressursene og tiltak som sørger for rekruttering både til
jordbruket og til mat- og drikkeindustrien i hele landet, kan bidra til dette.
Særlig relevant er prosjekter som forsker for:
økt beitebruk i utmarka
mer kunnskap som kan bidra til å styrke utdanningstilbudet og øke
rekrutteringa til landbruket og matindustrien
økt bærekraft i norsk landbruk og matproduksjon knyttet til arbeidskraft
og/eller menneskelige ressurser
mer kunnskap om muligheten for å nå de landbrukspolitiske målene
gjennom effektiv innretning av markedsordningene og
landbrukspolitiske virkemidler rettet mot landbrukets verdikjede, dette
inkluderer både produksjon, marked, miljø og klima

Økt verdiskaping
Landbrukspolitikken skal legge til rette for lønnsomme og bærekraftige
verdikjeder i landbruk og matindustri, inkludert bondens
inntektsmuligheter og evne til å investere i gården, og bidra til en effektiv og
lønnsom utnytting av gårdens samlede ressurser. Markedsbaserte
produksjonsmuligheter må utnyttes, og verdikjeden for mat må være
kostnadseffektiv og konkurransedyktig. Norge må videreutvikles som
matnasjon.
Særlig relevant er prosjekter innenfor:
utvikling av kunnskap og metoder for økt utnyttelse av restråstoffer i
verdikjeden for mat og drikke til utvikling av nye og lønnsomme
produkter
kartlegging av muligheter for økt norsk matproduksjon og
konkurransedyktighet for de landbruksbaserte mat- og drikkenæringene
i et marked som er i endring
kartlegging av innovasjonspotensialet i og på tvers av verdikjeder
utvikling av ny teknologi og nye metoder som bidrar til effektivisering i
alle ledd i verdikjeden, slik som for eksempel automatisering,
robotisering, informasjonsteknologi og sensorteknologi
videreutvikling av metoder og samarbeidsløsninger for innsamling,
analyse og bruk av store datamengder
økt kunnskap om forbrukertrender, kosthold, helse og ernæring

Bærekraftig landbruk med reduserte klimagassutslipp
Et bærekraftig landbruk innebærer bærekraftig bruk og vern av landbrukets
areal- og ressursgrunnlag. Kulturlandskapet og naturmangfoldet må
ivaretas, og forurensingen og klimagassutslippet fra landbruket må
reduseres. Vi må i tillegg øke CO2-opptaket og gjennomføre gode
klimatilpasninger.
Særlig relevant er prosjekter innenfor:
ny kunnskap og metoder som bidrar til reduserte klimagassutslipp og økt
karbonbinding i landbrukets verdikjeder – fra primærleddet til
forbrukeren
ny kunnskap om klimatilpasset produksjon og tilpasningsstrategier
bedre kunnskapsgrunnlag om ulike produksjoners klimapåvirkning
kartlegging av, og løsninger på, miljøutfordringer som følge av
jordbrukets påvirkning på økosystem, vannmiljø og naturmangfold

økologisk produksjon
Hvilke prioriteringer gjør vi når vi velger hvem som skal få støtte?
Styrene for FFL/JA prioriterer søknader ut fra kvalitet, relevans til
utlysningen og nytteverdi for landbruks- og matnæringa. I tillegg prioriteres
søknadene ut fra næringens FoU-behov, pågående forskning og
bransjefordeling. Bakgrunnen for dette er at forskningsprosjektene
finansieres av næringen selv ved innbetaling av forskningsavgift på
landbruksprodukter og overføringer over jordbruksavtalen. Bidraget fra de
ulike bransjene skal derfor gjenspeiles i prosjektporteføljen.
Forskningen skal være tilpasset norske forhold og prosjekter med tverrfaglig
samarbeid vurderes positivt. Styrene legger vekt på at resultatene fra
forskningen skal komme næringen til nytte så raskt som mulig. Nyskapende
og brukervennlige formidlingstiltak vurderes positivt. Samarbeid mellom
aktører fra havbruksnæringen og landbruket vil kunne telle positivt der det
er aktuelt. Det er likevel et krav at næringsaktører fra den jordbruksbaserte
verdikjeden er betydelig involvert i prosjektet.
Det kan komme tillegg i denne temateksten i begynnelsen av juni som følge
av føringer fra årets jordbruksoppgjør. Søknader som blir sendt inn innen
midten av september 2021 med relevans til FFL/JA sin del av utlysningen, vil
bli behandlet av styrene for FFL/JA i desember.
Vi ber om at du oppgir at det søkes om midler fra FFL/JA under punkt 15
"Utlysningsspesifikke tilleggsopplysninger" i prosjektbeskrivelsen.
For mer utfyllende informasjon, se nettsiden lenket under.
Tilgjengelig beløp og varighet
Vi har satt av om lag 50 millioner kroner til forskning på jordbruk og
matindustri (FFL/JA).
Prosjektene kan ha en varighet på 2 til 4 år, og kan motta mellom 3 og 16
millioner kroner i støtte.
Kontaktpersoner
Siri Anzjøn

sia@forskningsradet.no

Heidi Engeset

heidi.engeset@landbruksdirektoratet.no
+4778606148

+4747400171

Relevante planer

Informasjon om FFL/JA

Praktiske opplysninger
Krav til utforming
Søknaden skal opprettes og sendes inn via Mitt nettsted. Søknaden og alle vedlegg skal skrives
på norsk eller engelsk. Dette er en løpende utlysning og en søknad kan kun sendes inn én gang (i
motsetning til utlysninger med faste søknadsfrister der søknad kan sendes inn mange ganger
fram til fristen).

Alle vedlegg skal være i PDF-format og lastes opp som vedlegg i søknadsskjema. Du finner
alle søknadsmalene nederst i utlysningen.
Prosjektbeskrivelsen skal følge en fast mal og alle punktene må besvares.
I søknadsskjemaet må du informere om samme søknad eller nært tilgrensede søknader er
sendt til andre utlysninger i Forskningsrådet.
Alle prosjektkostnader skal budsjetteres etter Forskningsrådets retningslinjer for
budsjettering.
Obligatoriske vedlegg
Prosjektbeskrivelse på maksimalt 10 sider. Bruk standard mal. Merk at det er en ny mal for
2021.
Partneropplysninger for prosjektansvarlig og for hver av samarbeidspartnerne. Bruk
standard mal. Merk at det er ny mal for 2021.
CV for prosjektleder og andre sentrale prosjektmedarbeidere (for eksempel ansvarlige for
prosjektets arbeidspakker). Bruk standard mal. Det kan sendes inn maksimalt 5 CV-er per
søknad.
Alle krav i utlysningen må være oppfylt. Søknader som ikke oppfyller kravene til utforming eller
krav til prosjektansvarlig og krav til samarbeid og roller i prosjektet, vil ikke bli behandlet.
Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider som det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn
dem som er spesifisert over. Det er ikke teknisk validering på innholdet i vedleggene du laster
opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggtype.

Vurderingskriterier
Vi vurderer søknadene etter disse kriteriene:

Forskning og innovasjon | IP-Næringsliv
I hvilken grad representerer prosjektet en ambisiøs innovasjon som understøttes av relevante
FoU-aktiviteter av god kvalitet?
• I hvilken grad representerer innovasjonen noe nytt?
• I hvilken grad retter innovasjonen seg mot tydelige behov eller nye markedsmuligheter for
prosjektansvarlig og bedriftene som er samarbeidspartnere i prosjektet?
• I hvilken grad bygger prosjektet på relevant og oppdatert kunnskap?
• I hvilken grad benytter prosjektet relevante og anerkjente FoU-metoder?
• I hvilken grad er FoU-aktivitetene nødvendige for å lykkes med innovasjonen?

Virkninger og effekter | IP-Næringsliv
I hvilken grad legger prosjektet til rette for betydelige gevinster for prosjektansvarlig og
samarbeidspartnerne, og også grunnlag for øvrige positive samfunnsmessige effekter?
• I hvilken grad vil prosjektet ha potensial for bærekraftig verdiskaping i Norge med betydelige
bedriftsøkonomiske gevinster for prosjektansvarlig og bedriftene som er samarbeidspartnere?
• I hvilken grad kan prosjektet gi positive eksterne effekter, for eksempel
– i form av kunnskapsspredning gjennom nettverk og publisering
– ved at resultater kan utnyttes i annet næringsliv, offentlig sektor eller samfunnet generelt
– ved at innovasjonen kan bidra til FNs bærekraftmål eller til å løse andre viktige
samfunnsutfordringer?
• I hvilken grad er de potensielle virkningene og effektene av prosjektet tydelig formulert og godt
sannsynliggjort?

Gjennomføring | IP-Næringsliv
I hvilken grad gir prosjektplanen et godt grunnlag for å få gjennomført FoU-aktivitetene og for å
få realisert verdiskapingspotensialet?

• I hvilken grad har FoU-prosjektplanen solide og gjennomarbeidede mål, arbeidspakker,
milepæler, ressursinnsats og relevante risikovurderinger?
• I hvilken grad vil prosjektet ha tilgang til nødvendig FoU-kompetanse og tilstrekkelig kapasitet
til å gjennomføre FoU-oppgavene?
• I hvilken grad fremtrer prosjektet som strategisk forankret hos prosjektansvarlig og bedriftene
som er samarbeidspartnere og med en egnet prosjektorganisering?
• I hvilken grad har prosjektleder egnet kompetanse og erfaring for å lede et FoU- prosjekt rettet
mot innovasjon og bærekraftig verdiskaping for bedrifter?
• I hvilken grad er planen for implementering av FoU-resultatene og realisering av gevinster
relevant og dekkende, for eksempel når det gjelder spørsmål som:
– håndtering av IPR
– vurderinger av konkurranseforhold og markedsrisiko
– behov og planer for investeringer
– behov og planer for partnerskap for kommersialisering eller industrialisering
– behov for utvikling av forretningsmodeller?

Relevans for utlysningen | IP-Næringsliv
I hvilken grad er prosjektet i samsvar med krav og føringer i utlysningen?
• I hvilken grad oppfyller bedriftene i prosjektet utlysningens krav og forventninger til
prosjektansvarlig og samarbeidspartnere?
• I hvilken grad er utlysningens betingelser knyttet til samarbeid og rolleavklaring oppfylt?
• I hvilken grad kan støtte fra Forskningsrådet forventes å utløse økt FoU-satsing hos
prosjektansvarlig og bedriftene som er samarbeidspartnere i prosjektet og tilføre prosjektet
merverdi utover den finansielle støtten?
• I hvilken grad samsvarer prosjektet med tematiske eller budsjettmessige føringer i utlysningen,
der dette er relevant ut fra prosjektets innhold?

Behandlingsprosedyre
Søknaden, med alle obligatoriske vedlegg, vil bli gjort tilgjengelig digitalt i en nettportal for
fagpersoner som skal vurdere kriteriene "forskning og innovasjon", "virkninger og effekter" og
"gjennomføring". Hver søknad vurderes av et fagpanel som vanligvis består av tre fagpersoner.
Fagpanelet leverer en omforent vurdering av søknaden for hvert av disse tre kriteriene.
Dersom fagpanelet har bedømt samtlige kriterier til karakter 4 eller høyere i en skala med 7 som
høyeste karakter, vil søknaden også bli vurdert ut fra kriteriet "relevans for utlysningen" av
saksbehandlere i Forskningsrådet. Resultatet av vurderingen av de fire ovennevnte kriteriene
oppsummeres i en hovedkarakter som et samlet uttrykk for søknadens kvalitet.
Administrasjonen fremlegger så søknadene og karaktersettingen for vedtak i relevante
porteføljestyrer i Forskningsrådet. Porteføljestyrene vil legge vekt på å oppnå en balansert
portefølje av prosjekter innenfor sine ansvarsområder – også sett i lys av pågående prosjekter og
eventuelle søknader til andre utlysninger. Disse vurderingene vil være basert på budsjettrammer,
utlysningsteksten og dokumenter det er henvist til i beskrivelsen av temaene i denne utlysningen.
Du kan se hvilke prosjekter som pågår i prosjektbanken.no.
Porteføljestyret vil også legge Forskningsrådets generelle policy for tildeling av midler til grunn,
inkludert:
prioritering av prosjekter ut fra effekt på bærekraft og miljø blant søknader med lik
kvalitetsvurdering
prioritering av prosjekter med kvinnelige prosjektleder blant søknader med lik
kvalitetsvurdering
forskningsetiske krav
Forventet svar på søknaden
Vi har løpende mottak av søknader gjennom året. Når søknaden din er klar, kan du sende den inn.
Når du får svar vil avhenge blant annet av antall innkomne søknader til de ulike temaene, og våre
interne søknadsbehandlingsrutiner. I 2021 vil vi i utgangspunktet ha tre perioder der vi mottar og

behandler søknadene:
Periode 1: Søknader innsendt fra 4. januar til midten av april, med svar mellom midten av
mai og slutten av juni.
Periode 2: Søknader innsendt mellom midten av april til midten av september, med svar
mellom slutten av oktober og midten av desember.
Periode 3: Søknader innsendt mellom midten av september til 15. desember, med svar
mellom midten av januar til slutten av februar 2022.
Enkelte temaer vil kun behandle søknader i periode 2, og dette er opplyst under de respektive
temaene det gjelder. Vi tar forbehold om at enkelte temaer vil bevilge alle tilgjengelige midler i
løpet av periode 1 eller 2. Vi vil i så tilfelle legge ut en offisiell melding om dette øverst i
utlysningen. Søknader som kommer inn til temaer som ikke har tilgjengelige midler, vil bli avslått.
Disse kan eventuelt sendes inn på nytt når eventuelt nye midler blir tilgjengelig igjen.
Et prosjekt kan ikke starte før dere har fått beskjed om bevilgning, og seneste oppstart er innen
fire måneder etter beskjed om bevilgning.
Legg merke til at det for periodene angitt over, ikke er absolutte datoer med tidspunkter
(“søknadsfrister”) for innlevering av søknader. Det vil si at en søknad som sendes inn innen
torsdag 15. april, vil være innsendt under periode 1, og vil som regel behandles under denne
perioden. Søker vil da mest sannsynlig få svar senest i slutten av juni. Også en søknad som
eksempelvis sendes inn et par dager etter 15. april, kan komme inn under periode 1 og behandles
i denne perioden, men vi kan ikke garantere at den vil behandles som del av denne perioden.
Dersom du sender inn søknaden din tidlig i en av de angitte periodene over, så kan du får svar
tidligere.
Ta kontakt med fagrådgiverne tilknyttet de respektive temaene for nærmere informasjon om
søknadsmottak og søknadsbehandling i periodene, og om tilgjengelig beløp for
prosjektbevilgninger.
Dersom du sender inn en avslått søknad på nytt, uten vesentlige endringer i prosjektet og
prosjektsøknaden, vil den beholde den opprinnelige faglige vurderingen for behandlingen i
porteføljestyret. Om du sender inn en avslått søknad på nytt, men med vesentlige endringer i
prosjektet og prosjektsøknad, kan denne søknaden bli vurdert av et fagpanel som består helt
eller delvis av de samme fagekspertene som vurderte den tidligere versjonen av søknaden.
Dersom du sender inn søknad på nytt etter avslag, må du redegjøre for endringene og hvor
vesentlige de er i prosjektbeskrivelsens del 4, punkt 15.

Opprett søknad
Søknader til Innovasjonsprosjekt i næringslivet 2021 lages som en esøknad på mitt nettsted.
Malene skal fylles ut og lastes opp i søknaden.

Opprett søknad

Last ned maler
IPN mal for prosjektbeskrivelse 2021.docx

IPN template for project description 2021.docx

IPN mal for partneropplysninger 2021.docx
IPN template for information about applicant and partner companies
2021.docx
IPN template for cv 2021.docx

Last ned alle maler

