Regionalt forskingsfond
Vestlandet

Norwegian Smart Care Cluster
3.november 2015

Bakgrunn og inndeling

Fylkeskommunen er etter forvaltningsreformen tillagt en rolle som regionale utviklingsaktør
Fylkeskommunen har fått ansvar for nye forskings- og utviklingsinitiativ
Skal fremme kunnskapsutvikling, innovasjon og verdiskaping gjennom økt samhandling mellom bedrifter og
FoU-institusjoner

Programmer som VRI og Regionale forskningsfond er en konsekvens av forvaltningsreformen
Det finnes til sammen syv fondsregioner
Nord Norge – Finnmark, Troms og Nordland
Midtnorge - Nord Trøndelag, Sør Trøndelag, Møre og Romsdal
Innlandet – Hedemark og Oppland
Hovedstaden – Akershus og Oslo
Agder – Aust Agder og Vest Agder
Oslofjorden – Vestfold, Østfold, Telemark og Buskerud
Vestlandet – Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane

Sekretariatet er delt mellom de tre fylkeskommunene for å skape nærhet til søkere og
vedtatte prosjekter i alle tre fylker
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Tema og søknadstyper
Handlingsplan legger grunnlag for utlysninger i 2015 og 2016
Forskning innen prioriterte vestnorske tema
•

Bærekraftig matproduksjon

•

Energi

•

Offentlige utviklingsoppgaver på Vestlandet (innovasjon i kommunale ansvarsområder)

•

Reiseliv

Prioriterte søknadstyper
Regional kvalifiseringsstøtte − forprosjekt
Regionale bedriftsprosjekt - hovedprosjekt
Regionale offentlige prosjekt

dato
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Nøkkeltall for 2015

Regionalt forskingsfond Vestlandet tildeler i 2015 ca
forskningsstøtte.

Opp til

9 millioner

32 millioner

i

av disse tildeles regional kvalifiseringsstøtte - forprosjekter, mens opp til

23 millioner tildeles regionale bedriftsprosjekter - hovedprosjekter

dato
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Regionale bedriftsprosjekt – føringer og viktige forhold

Regionale bedriftsprosjekt skal ta utgangspunkt i
strategisk viktige problemstillinger for
bedriftene og utløse FoU-aktivitet som spesielt
bidrar til forskingsdrevet innovasjon og
bærekraftig verdiskaping.
Dette kan, som eksempel, være nye innovative
leverandørtjenester, teknologi,
kvalitetsforbedring, og/eller produktutvikling.

dato
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Regionale bedriftsprosjekt – hvem kan søke

Søker og prosjektansvarlig skal være

enkeltbedrift eller
en sammenslutning av bedrifter
med FoU-kompetanse og/eller som
samarbeider med FoU-institusjoner.
Prosjektansvarlig kan samarbeide i
prosjektet med FoU-institusjoner, bedrifter,
private og/eller offentlige organisasjoner
uavhengig av geografisk plassering

dato
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Regionale offentlige prosjekt – føringer og viktige forhold

På Vestlandet skal regionale offentlige prosjekt ta

utgangspunkt i strategisk viktige

problemstillinger innen kommunale
ansvarsområder i fondsregionen. Prosjektene
skal ha FoU-aktivitet

som bidrar til

forskingsdrevet innovasjon og/eller
innovasjon med forskermedvirking og gi
verdiskaping for offentlig sektor. Regionalt
forskingsfond Vestlandet ønsker å styrke

innovasjonsevnen og øke verdiskaping innen
kommunal sektor sine ansvarsområde.

dato
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Regionale offentlige prosjekt – føringer og viktige forhold forsetter

Forskningen skal bidra til å nå kommunale mål ved å

innføre/ta i bruk noe nytt og eller

forskingsdrevet innovasjon og/eller innovasjon med
forskermedvirkning og gi verdiskaping for offentlig
sektor.

vesentlig bedre som løsning på
konkrete problemstillinger. Fokus vil være
på oppgaver som kan bli løst av offentlige, private

og/eller frivillige aktører etter bestilling fra kommunal
sektor. Det blir oppfordra til å inngå breie allianser.
Andre kommuner, aktører i andre kommunale sektorer
og regional stat kan også være aktuelle

samarbeidspartnere.

Prosjekt skal ha FoU-aktivitet som bidrar til
dato
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Regionale offentlige prosjekt – hvem kan søke

Prosjektansvarlig søker skal være en organisasjon innen

kommunal sektor (kommune,

fylkeskommune eller en sammenslutning av slike) eller en privat aktør som leverer tjenester innen aktuelle
kommunale ansvarsområde

Prosjektansvarlig søker skal ha adresse i fondsregionen (Hordaland, Rogaland, Sogn og Fjordane).

Prosjektansvarlig søker skal være registrert med organisasjonsnummer

Prosjektansvarlig søker kan samarbeide i prosjektet med FoU-institusjoner, bedrifter, private og/eller offentlige
organisasjoner i eller utenfor fondsregionen

Det er krav om at prosjektansvarlig har samarbeidsavtale med minst en FoU-institusjon. En enkel
samarbeidsavtale med den sentrale FoU-institusjonen skal være lagt ved søknaden.
dato
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Støttegrad

Ordningen med regionale forskingsfond er notifisert i ESA etter regler for statsstøtte – normalt 50 % støttegrad

Endring i regelverk fra januar 2015 åpner for at samlet offentlig støttesats blir noe oppjustert for SMB-bedrifter.

•

•

- normalt 50% samla offentleg støtte til bedriftsprosjekt
- inntil 70% offentleg støtte til SMB-bedrifter under visse
føresetnader (industriell forskning)
RFFVEST støttegrad:
- inntil 50% til bedrifter
- inntil 70% til kommunar

Regionalt forskingsfond legger til grunn at prosjekt blir finansiert sammen med ordningen for Skattefunn, der
dette er mulig. Søker plikter på dette grunnlaget å vurdere Skattefunnpotensiale for det aktuelle prosjektet i
søknaden.

Maksimalt søknadsbeløp er NOK 3 000 000. Godkjente prosjekt vil samlet kunne få inntil NOK 1 000 000 i støtte
for hvert år i prosjektperioden.

Regional kvalifiseringsstøtte (forprosjekt)

Tema: Bærekraftig matproduksjon, energi, reiseliv,
innovasjon i offentlige ansvarsområde
•
•
•
•

dato

Inntil kr. 300.000 i 12 måneder
Støttegrad som for hovedprosjekt (50-70%)
Løpende innsending og behandling av søknader
Egen mal for prosjektbeskriving
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www.regionaleforskningsfond.no/vestlandet

dato
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Aktive utlysinger

dato
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Takk for
oppmerksomheten

www.regionaleforskningsfond.no/vestlandet
https://twitter.com/RFFVestlandet
mette.fossan-bergem@rogfk.no

