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Tittel Prosjekteier Støtte

Utvikling av ny teknologi for langtidslagring på havbunnen Depro AS 800

Research into which drilling fluid parameters can be analysed

real- time/online, beyond what is already developed by IMS and 

their partners

Intelligent Mud

Solutions AS
800

Rotasjonsfri hydraulisk rørkobling for borerør og foringsrør til 

boring av geotermiske brønner

Torsion Tool

Company AS
500

Component testing for a new particle sensor prototype Particulate AS 500

SeaMotion Bølgeenergi generator Seamotion as 800

New generation of graphene based lithium ion battery for heavy 

vehicles and ships
CealTech AS 500

Cost saving safety training through virtual reality Gexcon AS 500

Bølgemåling for sikrere operasjoner i offshore vindparker
Automasjon og Data 

AS
800

Conversion of CO2 and Hydrogen to biomass and lipids for 

aquaculture feed
Biosentrum AS 300

Isfersk røykelaks - Ny metode for prosessering av røykelaks Icefresh AS 250

Alginor`s Ocean Refining Total Utilizing Technology (AORTA) Alginor AS 480

Berekraftig engdyrking. Auka grovforproduksjon med betre 

kvalitet, produsert miljø og kliavennleg...
Agromiljø AS 500

Mikroplast i næringskjeden - i hvilken grad er avløpsrenseanlegg 

en innfallsport for mikroplast til næringskjeden på land og vann
IVAR IKS 800

Technology mediated addiction recovery support: The YNWA 

study.
Klepp kommune 300
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Hovedprosjekt som fikk støtte i Rogaland januar 2017:
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Karmøy kommune 

Havbrukskonsulentene (Kopervik)

Automatisert overvåking for å 
avdekke notskader
Støtte: Inntil 3 mill.

Utvikle boliger for å kunne bo 
lengre hjemme.
Støtte: Inntil 2,42 mill.

Jæren øyeblikkelige hjelp 
Utvikle et døgntilbud i samarbeid 
mellom kommunene Gjesdal, Klepp, 
Sandnes og Jæren - avlastning for 
spesialisthelsetjenesten. 
Støtte: Inntil 2 mill. 



Utlysning – Emner, BEDRIFT (min 50% egeninnsats)
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Bærekraftig matproduksjon og bioøkonomi

• Ny teknologi for foredling av råvarer fra jord- og skogbruket 
samt marine råstoff

• Mer bærekraftig bruk av ressurser og naturgitte råvarene, 
inkludert  foredling av råvarer

Nye bærekraftige og klimavennlige innovasjoner basert på 
teknologi og kompetanse innen hav- og energinæringer

• Forskingsprosjekt som kan videreutvikle kompetansen innen 
hav- og energibaserte næringer slik at bedriftene kan være 
drivere for nye bærekraftige og klimavennlige innovasjoner.

• Nye løysinger på energiområdet samt innen maritime og marine 
næringer

• Tverrfaglig tilnærming som kan involverer både teknologisk, 
samfunnsvitenskapelig og naturvitenskapelig kunnskap



Utlysning emner - KOMMUNER/offentlig

(min 30% egenfinansiering/statstøtteregelverket)
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Forskingsprosjekt som kan bidra til innovasjon og 
verdiskaping for kommunal sektor og deres brukere

Oppfordrer til samarbeid mellom kommuner, på tvers av sektorer 
og tjenesteområde og med private og frivillige aktører.

Aktuelle tema:

 Inkluderende samfunn, oppvekst, levekår og folkehelse

 Kommunale helsetjenester og samhandlingsreformen

 Utdanning og opplæring

 Klima, miljø og beredskap

 Arealplanlegging og transport

 Samfunns- og næringsutvikling



• Bedrifter eller sammensetninger av bedrifter i 
Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane som har FoU-
kompetanse og/eller som samarbeider med 
forskingsinstitusjon(er) i eller utenfor disse tre fylkene

• Organisasjon innan kommunal sektor som 
samarbeider med forskingsinstitusjon(er) i eller utanfor 
fondsregionen (kommune, fylkeskommune eller en 
samanslutning av slike). 

Hvem kan søke om støtte til FoU prosjekt?
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• Forprosjekt skal gi svar på kritiske kunnskapsspørsmål som 
må avklarest før gjennomføring av et større FoU-prosjekt

• Definere kunnskapsbehovet, forskingsspørsmål og metodiske 
utfordringar

• Beskrivelse av tidligere forsking innen fagfeltet 
(forskingsfronten)

• Planer for videre forsking - større FoU-prosjekt

• Målsetning for det større FoU prosjektet en planlegger å 
utføre og søke om midler til og hvordan dette kan bidra til 
innovasjon og verdiskaping på Vestlandet.

Andre krav til forprosjekt/kvalifiseringsstøtte
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Viktig for en god søknad: GOD PLAN; Hovedmål, delmål, 
aktiviteter og arbeidspakker
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• Hovedmål og delmål

• Forskningsspørsmål og 
løsningsforslag – hva skal 
en gjøre og hvordan, klart 
og tydelig

• Aktiviteter og arbeidspakker

• Leveranser: Hva skal de ulike 
partene levere per aktivitet/
løsningsforslag?

• Milepæler

• Realistisk mht tid og budsjett



Viktig for en god søknad: Forskningens innovasjonsrelevans 
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Hvor viktig er forskningsresultatene for å kunne 

realisere innovasjonen?

Lav karakter dersom:

Forskningsprosjektet er godt og 

interessant, men mye av det er egentlig 

ikke nødvendig for å gjennomføre 

innovasjonen 



1) Innovasjonsgrad og verdiskapingspotensial 

2) Forskningsinnhold – potensialet for ny kunnskap

3) Prosjektkvalitet (løsningsforslag, metode, budsjett, 
ressursinnsats)

4) Gjennomføringsevne

5) Opplegg for videre forskning

6) Samlet vurdering fra fageksperten

Skala 1-7 (Dårlig – Fremragende)

Administrasjonen vurderer:

- Regional relevans

- Etikk

- Miljøkonsekvenser

Vurderingsskriterium - kvalifiseringsprosjekt
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GOD SØKNAD - STØTTE
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Statsstøtteregelverket (bedrift/off.søker)
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• Tittel – sjekk at problemstillingen er innenfor emne i samsvar med 
utlysning

• Søker i samsvar med utlysningen (bedrift/offentlig)

• Klart hovedmål og delmål – hva ønsker en å utføre/teste ut 

• Sammenheng mellom hovedmål, delmål, forskningsspørsmål og 
aktiviteter/arbeidspakker 

• Prosjektbeskrivelse (aktivitetsplan, milepæler og leveranse, gjennomføring, 
samarbeid, realistisk budsjett, synliggjør fordeling av kostnader per part).

• Forskningsinnhold – relevant for problemstillingen og innovasjonen av 
produktet/tjenesten. 

• Innovasjon – hvem er kunden, hvordan tjene penger på 
produktet/tjenesten, hva er mulig inntjening for bedriften og parter. 

Vedlegg:
1. Prosjektbeskrivelse (Bruk mal)
2. Partsavtale for søker og parter (Bruk mal)
3. CV til nøkkelpersoner som skal ha betydelig bidrag inn i prosjektet.

Oppsummering - Viktig ved søknadsskriving
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Regionalt utviklingsprosjekt…..
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Et av prosjektets  
målsetningene: 

Kartlegge og framskaffe 
kunnskapsbehov og 
behovet for arbeidskraft 
innen helse og 
velferdsteknologi.



• Ta kontakt om dere lurer på noe!

• Turi Kvame Lorentzen 

• 51 51 69 26 / turi.kvame.lorentzen@rogfk.no

• http://www.regionaleforskningsfond.no/prognett-
vestlandet/Framsida/1253953763244
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