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FORSKNING FOR INNOVASJON OG BÆREKRAFT

Koronasituasjonen og tiltak for
næringslivet
• Informasjon legges fortløpende ut på
Forskningsrådets nettside
- Tiltak for å møte situasjonen (generell)

- Info til næringslivet

Tiltak for å møte situasjonen

Forskningsorganisasjoner

Forskningsrådet bidrar årlig med rundt 10 mrd. i investeringer inn i
norsk økonomi.
• Forskning og utvikling er helt sentralt for å løse utfordringene vi står
ovenfor også på kort sikt ift til å håndtere pandemien og
konsekvensene for økonomien og samfunnet.

Investeringer

Næringsliv

• Forskningsrådet har et bredt næringsrettet oppdrag hvor vi både gir
direkte støtte til FoU-prosjekter i næringslivet og indirekte støtte
gjennom SkatteFUNN-ordningen.
• Vi vil vise fleksibilitet overfor våre kontraktspartnere i denne
situasjonen. Samtidig ønsker vi å bidra til økt forsknings- og
innovasjonsinnsats.
• Vi følger situasjonen tett og innfører tiltak som bidrar til at
langsiktige FoU-løp i bedriftene blir videreført.

Rådgivning

Offentlig
sektor

Finansieringsmuligheter
for bedrifter
Forskningsrådets tilbud:
• SkatteFUNN: skattefradragsordning
• Nærings-ph.d: doktorgradsprosjekt i næringslivet

• Innovasjonsprosjekt i næringsliv: bedriftsledet
FoU-prosjekt

Andre muligheter:
• Regionale og Internasjonale muligheter

SkatteFUNN: Skattefradrag for dokumenterte FoU-utgifter
4 krav til prosjektene

Disse kan søke SkatteFUNN

Prosjektet må treffe på alle kriterier
• Målrettet og avgrenset

• Virksomheter med norsk
organisasjonsnummer

• Nyhetsverdi i produkt, tjeneste eller
prosess

• Skattepliktig virksomhet

• Trenger ikke å være i skatteposisjon

• Nyhetsverdi i kunnskap eller ferdigheter

• For alle næringer og selskapsformer

• Til nytte for bedriftens videre
kommersielle aktivitet

Justeringer i SkatteFUNN; få men viktige
To garantifrister
1. mai: 3 ukers behandlingstid fram til sommeren!
1. september kl. 23:59. Søknader behandles
kronologisk så langt det er kapasitet ut året.
•
•
•
•

Løpende søknadsbehandling
Bedre veiledningsmuligheter første halvår
Tidlig avklaring rundt finansiering
SkatteFUNN-prosjekter som er igangsatt og blir
forsinket som følge av situasjonen, kan be om
ett års forlengelse.

Økonomiske forhold 2020 SkatteFUNN

25 millioner

19 prosent

1,2‰, 700 kr/time

1850 t/år

Øvre grense for
fradrags-grunnlaget

Fradrags-prosenten
er 19 prosent for alle
bedrifter, uavhengig
av størrelse på
selskapet

Timesats

Antall timer som kan
føres per ansatt per
år er 1850

1,2‰ av avtalt lønn
Maksimal timesats
700 kroner*

*For egenutført FoU og innkjøpt FoU fra nærstående selskaper.

Webinarer og nyttige lenker
SkatteFUNN
Gjennomførte webinarer
Kommende arrangementer

Horisont 2020
Flere av de planlagte kursene rettet inn mot Horisont 2020 er omgjort til webinarer. Alle
webinarene er gratis, men husk å melde deg på!
Nyttige lenker
Forskningsrådets videokanal der gjennomførte webinarer legges ut.
Forskningsrådets arrangementsside.

30 millioner til forskning på
helseinnovasjon tilknyttet korona
• Regjeringen ber Forskningsrådet lyse ut 30 millioner
kroner til helseinnovasjon knyttet til korona-krisen.
• Det legges opp til en rask utlysning med kort frist for
skisser.
• Følg med på nyhetsbrev og våre nettsider

• https://www.forskningsradet.no/nyheter/2020/30millioner-til-forskning-pa-helseinnovasjon-tilknyttetkorona/

Midler til å mobilisere tjenestenæringer til forskning
Midlene skal bidra til økt FoU-aktivitet i tjenestenæringene: reiseliv, kulturnæringer,
finans og varehandel
Kan søke om støtte til alle former for aktiviteter som bidrar til å styrke koordinering,
planlegging og nettverk med sikte på å utvikle og styrke FoU-aktiviteten.

Hensikten er å etablere samarbeid for å søke støtte til FoU-prosjekter på et senere
tidspunkt,
• enten gjennom åpen utlysning for Innovasjonsprosjekt i næringslivet i 2020
• eller tematisk Kompetanse- og samarbeidsprosjekt-utlysning med søknadsfrist
18. november 2020 (kommer).

Innovasjonsprosjekt i
næringslivet
Løpende utlysning fra 15. april 2020
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Derfor investerer bedrifter
i forskning og utvikling for
innovasjon
• Det lønner seg å investerer i forskning og
utvikling
• Forskning og utvikling gir kunnskap som
skaper innovasjon
• Innovasjon og forskning
øker konkurransekraften
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Innovasjonsprosjekt i næringslivet
• Ny eller betydelig forbedret:
- produkter eller tjenester
- metoder eller prosesser for produksjon, leveranse eller
distribusjon
- former for ledelse, organisering, arbeidsforhold eller
kompetanse
- forretningsmodeller
• Samarbeid med flere partnere
• Gi samfunnsmessige gevinster og et klart bidrag til FNs
bærekraftsmål
• Tilskuddet reduserer risiko for bedrifter som investerer i
teknologisk eller faglige risikofulle prosjekter
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Innovasjonen

FoU-prosjekt

Innovasjonsprosjekter i næringslivet
•

Utlysningen dekker hele bredden av norsk næringsliv, geografisk
og bransjemessig og alle fagområder, teknologier, markeder

•

Kan søkes av alle bedrifter som er registrert i Norge, uavhengig
av størrelse

Nytt i 2020:
•

Fra 15. april 2020 er det lagt til rette for løpende mottak og
behandling av søknader

•

Behandlingen av søknader vil skje puljevis med jevne
mellomrom.

•

Siste frist for innsending er 15. desember 2020
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Rammer for innovasjonsprosjekt
• Total ramme for utlysningen er inntil 1,5 milliarder kroner
•
•

•
•

•
•
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Prosjektene kan ha varighet mellom 24 og 48 måneder
Minimum tilskudd fra 2 mill. kr til maksimal 16 mill. kroner.
• Enkelte tema: lavere maks. tilskudd og/ eller kortere
varighet på prosjektet
Samlede prosjektkostnader må være på minst 4 mill. kroner
Støttegraden kan være fra 25 til 80 % tilskudd:
• bedriftens størrelse, SMB
• forskningsaktivitet
• Samarbeidskonstellasjoner
Endelig støttegrad fastsettes i forbindelse med
kontraktsinngåelse
Send inn når du selv er klar
23.04.2020

Løpende mottak og behandling av
søknader
• Søknader som sendes inn innen midten av mai, vil
normalt få svar i slutten av juni.
• Søknader som sendes inn innen midten av august, vil
normalt få svar i slutten av september.
• Søknader som sendes innen inn innen midten av oktober,
vil normalt få svar senest i midten av desember.
• Søknader som sendes inn mellom midten av oktober og
15. desember, vil kunne få svar innen midten av februar.
• Om søknaden sendes inn på nytt etter avslag, må det
redegjøre for endringene og vesentlighetsgraden av disse
i prosjektbeskrivelsens del 4, punkt 15.
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Behandlingsprosedyre
• Panelvurdering av fagpersoner fra næringsliv og
akademia
• Karakterer 4 eller høyere, så vurderer
Forskningsrådet "relevans for utlysningen"
• Resultatet av vurderingen blir en hovedkarakter
• et samlet uttrykk for prosjektsøknadens kvalitet
• Prosjektene rangeres etter karakter
• vedtak om støtte fattes av relevant porteføljestyre.
19
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Panelvurdering
Søknader vil bli gjort tilgjengelig på Mitt nettsted for utvalgte fagpersoner
• Individuelt forarbeid:
• Vurdering av hvert av kriteriene
• Karakterskala for kriteriene

• I fellesskap (konsensusmøte):
• Minst 3 eksterne habile, paneldeltakere
• Gjennomgang av karakterer
• Diskusjon
• Konsensus

Vurdering av søknadene
•

•

•

•

Forskning og innovasjon
I hvilken grad representerer prosjektet en ambisiøs
innovasjon som understøttes av relevante FoU-aktiviteter
av god kvalitet?
Virkninger og effekter
I hvilken grad legger prosjektet til rette for betydelige
gevinster for bedriftspartnerne, og også grunnlag for øvrige
positive samfunnsmessige effekter?
Gjennomføring
I hvilken grad gir prosjektplanen et godt grunnlag for å få
gjennomført FoU-aktivitetene og for å få realisert
verdiskapingspotensialet?
Relevans
I hvilken grad er prosjektet i samsvar med krav og føringer i
utlysningen?

Hvor mye kan man få i støtte?
Statsstøtteregelverket regulerer hva bedrifter kan få av støtte.
Begrensningene gjelder:
•

Type aktivitet

•

Størrelse på bedriften

•

Samlet offentlig støtte

For Innovasjonsprosjekter gjelder følgende rammer:

Type bedrift/type
aktivitet

Industriell
forskning

Eksperimentell
utvikling

Små bedrifter

70 %

45 %

Mellomstore bedrifter

60 %

35 %

50 %

25%

SStore bedrifter

Støttegraden kan i enkelt særlige tilfelles økes basert på inngått
samarbeid og offentliggjøring av resultater.

Prosjektstøtte og prosjektfinansiering
• Støtte bare til FoU aktiviteter!

• Ubetalt innsats godkjennes ikke som
prosjektkostnad
• Finansiering av prosjektet = Dekning av
prosjektets kostnader

Prosjektstøtte og prosjektfinansiering
•

Støtte bare til FoU aktiviteter!
• Lønns- og personalkostnader for FoU-personale
• Ubetalt innsats godkjennes ikke som prosjektkostnad
• «Innkjøpt FoU» - kostnader til FoU-oppdrag
• Bruk av utstyr – andel av avskrivningskostnader
• Andre driftskostnader i FoU-prosjektet

•

Finansiering av prosjektet = Dekning av prosjektets kostnader
• Støtte fra Forskingsrådet og annen offentlig støtte
• Delfinansiering innenfor Statsstøtteregelverkets rammer
• Egenfinansiering fra bedriftene i prosjektet
• Kontantfinansiering som dekker direkte
prosjektkostnader
• Egen FoU-innsats: Ansatte som utfører oppgaver i
prosjektet

Støtte til bredden av norsk næringsliv

Industri og
tjenester

Hav

Mat og
landbaserte
bioressurser

Miljøvennlig energi
og CO2-håndtering

Petroleum

Industri og tjenestenæringer

Bygg, anlegg og
eiendom

Finansnæring

Prosessindustri

Reiseliv og
kulturnæringene

Helsenæring

Varehandel

IKT

Vareproduserende
industri

Nanoteknologi,
mikroteknologi og avanserte
materialer

Øvrig industri og
tjenester

Hvordan søke
innovasjonsprosjekt?
FORSKNING FOR INNOVASJON OG BÆREKRAFT

Hvordan komme i gang?

Begynn nå!
Jobb med
prosjektbeskrivelse
sammen med
partnere.

Bruk nettverk;
ta kontakt med
forskere, kunder,
konkurrenter,
klynger og andre.

Les utlysningen
nøye

Send inn søknaden
når du er klar.

Prøv
prosjektkanvas
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«Les utlysningsteksten nøye og bruk god tid på søknaden"

UTLYSNING
Hvilke krav som stilles
står i utlysningen

VEILEDNINGSTEKSTENE
Veiledning til hvordan man skal
fylle ut de ulike elementene i
søknadsskjemaet på Mitt
nettsted

30

Søknaden består av
• Norsk eller engelsk språk
• Vedlegg i PDF-format, maks 40 Mb filstørrelse.
Obligatoriske vedlegg
Prosjektbeskrivelse, 10 sider
CV for prosjektleder
Partneropplysninger for søkerbedrift og hver av de
samarbeidende bedriftene etter oppsatt mal
• Søknader som ikke oppfyller kravene til utforming eller krav til
prosjektansvarlig vil bli avvist.

Prosjektbeskrivelse – i fire deler (maks 10 sider
egen mal)
DEL 1 Innovasjonen
• Her beskriver dere innovasjonsideen og potensialet for
verdiskaping. Dere skal også gi en oversikt over
prosjektdeltagerne og deres roller og interesser i prosjektet.
DEL 2 FoU-aktivitetene
• Her beskriver dere FoU-aktivitetene som dere søker støtte til.
Dere utdyper også prosjektmålene, prosjektoppgavene,
budsjettet og tidsrammene som dere har skrevet i
søknadsskjemaet.
DEL 3 Plan for implementering og utnyttelse av FoU-resultater
• Når prosjektet dere søker oss om midler til er ferdig, skal
resultatene realiseres. I denne delen beskriver dere
implementeringsplanene for verdiskaping i bedriftene og andre
tiltak for å utnytte FoU-resultatene.
DEL 4 Øvrige opplysninger
• Her gir dere øvrige opplysninger som vil ha betydning for
hvordan vi behandler søknaden.

Partneropplysninger for bedrift
• Maks 2 sider
• bedriftens forretningsområder (viktigste produkter
eller tjenester), målgrupper/hovedmarkeder,
miljøprofil/sertifisering og markedsposisjon
• hva bedriften ønsker å oppnå gjennom prosjektet,
med henvisning til aktuelt eller planlagt
forretningsområde
• om bedriften vil delta med egne FoU-medarbeidere
i gjennomføringen av prosjektet og hvilken
kunnskap/kompetanse disse vil bidra med
• verdiskapingspotensialet (ref. del 1, punkt 3, i malen
for prosjektbeskrivelse)

CV for prosjektleder
• CV for prosjektleder må være med
• CV for andre viktige personer, kan legges
ved
• Maks 4 sider

Vurdering av søknadene
Forskning og innovasjon
• innovasjonsgrad
• relevans og kvalitet på FoU-aktivitetene
Virkninger og effekter
• verdiskapingspotensial og gevinstmuligheter
• eksterne effekter
Gjennomføring
• plan for FoU-prosjektet
• plan for utnyttelse av FoU-resultatene for innovasjon
Relevans

•
•
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samsvar med krav og forventinger til
"Innovasjonsprosjekter i næringslivet"
samsvar med tematiske og budsjettmessige
prioriteringer og andre krav og føringer i utlysningen.
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Det typiske prosjekt og hva kjennetegner de prosjekter som
fikk bevilgning i 2019/ 2020

Flest søknader kom fra næringsområdet faglig, vitenskapelig og
teknisk tjenesteyting
Antall søknader fordelt på næringsområder
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting

125

Industri

107

Informasjon og kommunikasjon

40

Jordbruk, skogbruk og fiske

15

Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning

12

Bygge- og anleggsvirksomhet

8

Forretningsmessig tjenesteyting

6

Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet

5

Annen tjenesteyting

4

Transport og lagring

3

Omsetning og drift av fast eiendom

3

Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter

3

Helse- og sosialtjenester

2

Bergverksdrift og utvinning

2

Undervisning

1

Finansierings- og forsikringsvirksomhet

1
0
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Samarbeid er viktig for prosjektene
Antall søknader med navngitte samarbeidspartnere

Antall søknader med 0-4 norske FoU/UoH som navngitte
partnere

90

81

180

169

80
160

69

70

140

61
60

120
50
40

80

60

30

20

24

60

21
40

15
10

10

10

6
2

1

1

10
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3
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8

Antall navngitte samarbeidspartnere
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Kolumnetittel

9

13

19

20

0

0

1

14

15

16

6

0

0

38

93

100

42

0

1

2

3

4

Antall navngitte norske FoU/UoH-institusjoner som samarbeidspartnere

Antall registrerte samarbeidspartnere fordelt på sektor
Det kan være registrert flere samarbeid fra en gitt sektor i ett og samme prosjekt.
140
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55

60
40
20

19
7

4

0
Helseforetak
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Kolumnetittel

Instituttsektor

Næringsliv

UoH-sektor

Utlandet

Øvrige

Prøv
prosjektkanvas

Spørsmål?
Ta kontakt med meg på
plp@forskningsradet.no
Eller les mer på
www.forskningsradet.no/naeringsliv

