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VIRKEMIDLER FOR REGIONAL INNOVASJON

VRI Rogaland skal bidra til økt verdiskaping 

gjennom forskningsbasert innovasjon som skal 

sikre eksisterende og skape nye arbeidsplasser.

http://www.rogfk.no/vri-rogaland


Satsinger

• To satsingsområder

– Teknologi med framtid

– Bioøknomi

• Fire virkemidler

– Kompetansemegling (10)

– Forprosjekter (opptil 150 000,-)

– Nettverksmøter (opptil 50 000,-)

– Student til låns (opptil 30 000,-)



Kompetansemegling

Kompetansemeglerne skal kjenne virkemiddelapparatet og hjelpe bedriften å 

finne rett støtteordning og rett forsker til det aktuelle prosjektet. 

De skal også bistå i søknadsprosesser, men ikke skrive søknader.

• Havbruk – hele fylket 

• Landbruk – Sørfylket

• Landbruk – Nordfylket

• Matindustri – hele fylket 

• Fornybar energi – Sørfylket 

• Fornybar energi – Nordfylket 

• Maritime næringer – Nordfylket 

• Tunnelsikkerhet og velferdsteknologi – hele fylket 

• Vindenergi – Dalane 

• Internasjonale programmer og store prosjekter – hele fylket
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Forprosjekter

- Søknad utarbeides i samarbeid med kompetansemegler

- Må være et samarbeid med en forskningsinstitusjon

- Må være starten på et større prosjekt

- Kan få opptil 150 000,-. Skal i hovedsak gå til å dekke 

forskningen.

- Kan få 25–50 %, avhengig av prosjekttype

- Søknaden leveres og ev. innvilges av Forskningsrådet, men 

behandles og innstilles av oss



Litt historie

I løpet av 10 år har VRI Rogaland 

- støttet 339 prosjekter 

- derav 180 bedriftsprosjekter/forprosjekter

- bistått ca. 940 bedrifter

- delt ut nær 44 mill. i prosjektstøtte

- bidratt til at bedrifter har fått ca. 190 mill. i 

støtte fra andre ordninger



KVS Technologies

• Prosjekttittel: Kartlegging av 

trådløs overføring under en 

tunnelbrann

• FoU-institusjon: UiS

• Støttebeløp: 200 000,-



SeaMotion

• Prosjekttittel: Design av 

eksperiment av prototype for 

bølgeenergisystem

• FoU-institusjon: Uni Research 

Polytec

• Støttebeløp: 196 000,-



Orre Tomater

• Prosjekttittel: Optimalisert bruk av 

leddlys i tomatproduksjon

• FoU-institusjon: NIBIO

• Støttebeløp: 200 000,-



Nexoy

• Prosjekttittel: CarbAQ –

bærekraftige karbohydrater til 

oppdrettsnæringen

• FoU-institusjon: Nord universitet

• Støttebeløp: 200 000,-



Jæren Biogass

• Prosjekttittel: Høyverdiprodukter 

av husdyrgjødsel

• FoU-institusjon: NIBIO

• Støttebeløp: 199 000,-



Vi feirer ti år med VRI!



Hvordan få støtte fra VRI?

www.rogfk.no/vri-rogaland

http://www.rogfk.no/vri-rogaland

