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FORREGION Vestland – meir forsking og innovasjon i bedrift

› FORREGION Vestland er eit prosjekt i regi av Vestland fylkeskommune og ein 
del av Forskningsrådet (NFR) si satsing på forsking og innovasjon i norske 
regionar (FORREGION). Høgskulen på Vestlandet og Vestlandsforsking er 
samarbeidspartnarar i prosjektet.

› Målet med satsinga er å fremje koplingar mellom næringsliv og FoU-
institusjonar og på den måten bidra til meir forskingsbasert innovasjon i 
næringslivet 

› Overordna mål: Fremje ansvarleg innovasjon

› Me yt gratis hjelp til bedrifter i vår region – me hjelper dei med å samarbeide 
med FoU-institusjonar og til å søkje om forskingsfinansiering 

− Kontakt med kring 100 bedrifter i året

› Målgruppa er forskingsumodne bedrifter i Vestland med potensiale for auka 
bruk av forsking



Forprosjekt

Mindre forprosjekt i bedrifter 
med liten eller ingen FoU-
erfaring. bedrifta må samarbeide 
med eit FoU-miljø i prosjektet

Støtte: inntil 200.000 kr
(30 % eigeninnsats)

Mobilitet

Kandidatar frå næringslivet kan få 
20 % stillingar hjå FoU-
institusjonar for ein kortare 
periode, eller forskar kan 
hospitere i bedrift

Støtte: inntil 100.000 kr
(30 % eigeninnsats)

Kompetansemekling

› Kople
› Identifisere
› Finne rett FoU-miljø
› Støtte i søknadsprosessar

Nettverksmøte

Organisere samlingar der bedrifter, 
FoU-institusjonar og 
verkemiddelapparatet møtest for å 
få fram nye prosjektidear og 
koplingar

Ramme: inntil 75.000 kr i støtte

Målsetjing:
Meir bruk av forsking i næringslivet som kan bidrar til innovasjon, berekraftig verdiskaping, 

grøn konkurransekraft og klimaomstilling i Vestland fylke.
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› Gratis hjelp til å kople bedrifta sine utfordringar med forskingsbasert 
kompetanse og relevant verkemiddel. 

› Hjelper bedrifta med å identifisere spørsmål som kan løysast via 
FoU og utviklar dette til eit prosjekt saman med bedrifta. 

› Me hjelper til med å finne rett FoU-miljø og me kan hjelpe 
bedrifta med søknadar om midlar til finansiering (til t.d. 
Forskningsrådet, Regionalt forskingsfond, SkatteFUNN osv.)

› FoU-behova kan vere knytt til produktutvikling, organisering 
og logistikk, marknadsanalysar, interne prosessar i bedrifta eller 
liknande. 

Kva vil det seie å vere kompetansemeklar?
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Nettverksmøte

› Målet med nettverksmøter er å få fram nye 
prosjektidear og koplingar som kan føre til 
konkrete samarbeid om forskingsbasert 
innovasjon og utvikling

› Eksempel på tidlegare møter:

› Teknologi i helse og omsorg

› Handverksbrygg og siderklynga

› Nærings-ph.d. og medieteknologi

› Spillteknologi og maskinlæring

› Ammoniakk i maritim sektor

Spillteknologi og maskinlæring
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Mobilitet

› Kandidatar frå næringslivet kan få ei 20 % stilling 
hjå FoU-institusjonar for ei kortare periode

› Det er også mogleg med "motsett mobilitet" der 
ein forskar hospiterer i bedrift

Think Outside AS

› Overføring av oljeleitingsteknologi til nye 
marknadar, med fokus på snø.

› Hospitering hjå FoU-institusjon

› Institutt for geovitenskap ved UiT

› Mål for prosjektet:

› Styrke relasjonar mellom bedrift og FoU innan 
geologi og snø-ekspertise

› Utvikle søknad til nærings-PhD
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Forprosjekt

› Mindre forprosjekt i bedrifter med lita eller inga 
FoU-erfaring. Bedrifta må samarbeide med eit 
FoU-miljø i prosjektet.

MIKROGRØNT AS

› Dyrkar spirer og mikrogrønsaker

› Forprosjekt med mål om å kartleggje 
næringsinnhald i mikrogrønt

› Samarbeid med Senter for ernæring, 
Universitetet i Bergen

› Ambisjonar om å på sikt inngå i eit større 
forskingsprosjekt for å kartleggje potensielle 
helseeffektar av deira produkt
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Ulike formar for tilskot (finansiering) til bedrifter: FoU-trappen

RFF Vestlandet

Hovedprosjekt (Innovasjonsprosjekt)

Forskningsrådet

- Innovasjonsprosjekt i næringslivet
- Nærings-ph.d.

RFF Vestlandet Forprosjekt

Forskningsrådet Forprosjekt

SkatteFUNN

FORREGION

EU H2020/HE, ERC, Hovedprosjekter
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Ta kontakt med to av våre kompetansemeglere:

Tom Hiis Bergh
tom.hiis.bergh@hvl.no
466 87 614

Aina Isdal Haugland
Aina.Isdal.Haugland@hvl.no
907 17 615

mailto:THBE@hvl.no
mailto:Aina.Isdal.Haugland@hvl.no


MobiFORSK
facebook.com/mohnsenteret

http://www.vestlandfylke.no/forsking/kom-i-gang-med-forsking-i-bedrift/mobiforsk/
https://www.facebook.com/mohnsenteret/

