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Norges Forskningsråd

 Forskningsrådets bidrag til forskning og innovasjon

 Programmer for næringsrettet forskning

 Programtilbud til næringsliv - muligheter og 
utfordringer 



Forskningsrådet kanaliserer nær 30 % av de 
offentlige midlene til norsk forskning
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Næringsrelevant forskning på bransjer og 
temaområder



Store programmer (Budsjett 2014, off. finans.)

IKTPLUSS
Kjernekompetanse 
og verdiskaping i IKT
165 mill. kr

 Strategisk, langsiktig kunnskapsutvikling og 
innovasjon på nasjonalt prioriterte områder

 Koblingsarena: sektor-, aktør- og verdikjedeovergripende

HAVBRUK
Havbruk – en næring 
i vekst
145 mill. kr

ENERGIX
Fremtidens rene 
energisystem
375 mill. kr

PETROMAKS 2 
Maksimal utnyttelse av 
petroleumsressursene
261 mill. kr

Biotek2021
Bioteknologi for 
verdiskaping
151 mill. kr

KLIMAFORSK
Klimaendringer og 
konsekvenser for Norge
144 mill. kr

NANO2021
Nanoteknologi og 
avanserte materialer 
116 mill. kr



Andre ordninger i Forskningsrådet 
(Budsjett 2014, off. finans.)

VRI2
Virkemidler for regional 
FoU og innovasjon
61 mill. kr

FORNY2020
Forskningsbasert 
nyskaping
130 mill. kr

Nærings-ph.d.
Støtte til doktorgrad 
i bedrift
50 mill. kr

Virkemidler for innovasjon Internasjonalt samarbeid

EUREKA
Nettverk for industrielt og 
markedsnær FoU-samarbeid

PES – Prosjektetablerings-
støtte for økt deltakelse i 
europeisk FoU-samarbeid
55 mill. kr

SFI
Sentre for forsknings-
drevet innovasjon 



FORNY i 2014  - av samlet budsjett på 130 
millioner kroner går ca. 75 millioner til en 
nasjonal konkurransearena for 
verifiseringsprosjekter
 Krav til prosjektet

 Må bygge på frembragte forskningsresultater

 Høy forventet kommersielle avkastning eller samfunnsnytte

 Internasjonalt potensial – nytt på et internasjonalt marked

 Må ha etablert et tverrfaglig prosjektteam

 Dekker alle fag- og næringsområder



FORNY søknader 2013 til 2015 sortert på sektor
(i % av søknadsbunken)
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Forskningsrådets tilbud til næringsliv og deres 
forskningspartnere
Innovasjonsprogrammer
(Budsjett 2014, off. finans.)

BIONÆR
Bærekraftig verdiskaping i mat-
og biobaserte næringer
252 mill. kr

SMARTRANS
Næringslivets transporter 
og ITS
31 mill. kr

MAROFF
Maritim virksomhet og 
offshore operasjoner
154 mill. kr

BIA
Brukerstyrt 
innovasjonsarena
484 mill. kr

CLIMIT
Forskning, utvikling og 
demonstrasjon av CO2-
håndteringsteknologi
105 mill. kr

DEMO2000
Prosjektrettet teknologi-
utvikling i petro.sektor
57 mill. kr

Gassmaks
Økt verdiskaping i 
naturgasskjeden
40 mill. kr



 Skattefradragsordning for kostnader til forskning og utvikling

 Kan søkes av foretak som er skattepliktige til Norge

 Ordningen gjelder for næringer og selskapsformer

 Bedriften velger tema for prosjektet

Skattefradag

 Små og mellomstore bedrifter 20 %

 Store bedrifter 18 %

Rammer

 Egenutført FoU: Økt fra 8 til 15 mill. kroner. 

 Med samarbeid med godkjente forskningsinstitusjoner:
Økt fra 22 til 33 mill. kroner.

 Maks sum totalt: 33 mill. kroner per bedrift

 Timesats: Maks 1,2 promille av årslønn, maksimum kr 600,-
Maks 1852 timer per person (Ikke gratisarbeid)

En rettighetsbasert 
ordning



Innovasjonen

FoU-
prosjekt

Brukerstyrt innovasjonsarena - BIA

Innovasjonsprosjekt i næringslivet skal 
utløse FoU-aktivitet i næringslivet som 
spesielt bidrar til innovasjon og 
bærekraftig verdiskaping.

Åpen konkurransearena for innovasjonsprosjekter
• Uavhengig av tema og bransje 
• Komplementær til tematiske programmer
• Bedriftenes egne strategier i fokus



Innovasjonssøknader BIA, høst 2014 

 150 skisser til fristen

 143 søknader 

 Ca 52 % hadde sendt inn skisse

 7 søknader ble avvist/overført

 136 søknader underlagt full behandling

 Søkt beløp: 1 300 mill. kr

 65 prosjekter har fått tilbud om bevilgning

 Bevilgning 29.01.2015:  613 mill. kr



BIAs portefølje i 2013: 381 mill.kr
152 innovasjonsprosjekter, 17 kompetanseprosjekter
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Satte i gang 60 nye innovasjonsprosjekter og 12 nye kompetanseprosjekter i 2014 



Helse og omsorg-teknologi i BIA-programmet
2012-2014

Budsjett
MNOK

2012 2013 2014

Helse og 
Omsorg

48 89 111

Totalt 375 381 437

% 13 23 25



Statsstøtteregler – Forskningsrådet kan 
avlaste faktiske prosjektkostnader

 Statsstøtte til bedrifter:
 reglene åpner for at det kan gis offentlig støtte til bedrifter 

for å delfinansiere FoU-aktiviteter

 Offentlig støtte skal avlaste bedriften(e)s faktiske 
kostnader ved å gjennomføre et FoU-prosjekt

 Maksimale støttesatser er knyttet til type FoU-
aktivitet og bedriftens størrelse/eierforhold
 Industriell forskning: 

 maks 50% til store bedrifter, maks 70% til små bedrifter

 Eksperimentell utvikling
 Maks 25% til store bedrifter, maks 45% til små bedrifter



Statsstøtteregelverket

‘industrial research’ means the planned research or critical investigation aimed at the acquisition of 

new knowledge and skills for developing new products, processes or services or for bringing about a 

significant improvement in existing products, processes or services. It comprises the creation of 

components parts of complex systems, and may include the construction of prototypes in a laboratory 

environment or in an environment with simulated interfaces to existing systems as well as of pilot 

lines, when necessary for the industrial research and notably for generic technology validation;

‘experimental development’ means acquiring, combining, shaping and using existing scientific, 

technological, business and other relevant knowledge and skills with the aim of developing new or 

improved products, processes or services. This may also include, for example, activities aiming at 

the conceptual definition, planning and documentation of new products, processes or services;

Experimental development may comprise prototyping, demonstrating, piloting, testing and validation of new or improved products, 

processes or services in environments representative of real life operating conditions where the primary objective is to make further 

technical improvements on products, processes or services that are not substantially set. This may include the development of a 

commercially usable prototype or pilot which is necessarily the final commercial product and which is too expensive to produce for it 

to be used only for demonstration and validation purposes.

Experimental development does not include routine or periodic changes made to existing products, production lines, manufacturing

processes, services and other operations in progress, even if those changes may represent improvements;



Ny strategi for Forskningsrådet  for 
perioden 2015 -2020 er under utarbeidelse

• styrke satsingen på grensesprengende forskning og nyskaping

• styrke forskningen som bidrar til bærekraftige løsninger i samfunn og 

næringsliv

• styrke satsinger som bidrar til et mer forskningsorientert og innovativt 

næringsliv

• bidra til en offentlig sektor som utnytter forskning i fornyelsesarbeidet

• bidra til økt internasjonalt samarbeid og EU-deltagelse

• være et strategisk forskningsråd som bidrar til mer helhet og fornyelse i 

forskningssystemet

6 mål for perioden (utkast) 



Date: in 12 pts

Industrial Leadership

 LEIT: Leadership in enabling and 
industrial technologies (ICT, nano, 
materials, bio, manufacturing, space) 
– « KETs »

 Access to risk finance 

 Innovation in SMEs

Excellent Science
 European Research Council

 Future and Emerging Technologies

 Marie Curie actions on skills, training and career 
development

 Research infrastructures

Societal Challenges

 Health, demographic change and wellbeing

 Food security, sustainable agriculture,
marine and maritime research, and the 
bio-based economy

 Secure, clean and efficient energy

 Smart, green and integrated transport

 Climate action, resource efficiency and raw 
materials

 Inclusive and innovative societies

 Security

Horizon 2020



Health, 

demographic change

and wellbeing

Tackling Societal Challenges

1

€ 7,5 
billion  

(2014-2020)



Health, demographic change and 
wellbeing
The Work Programme 2014/15

Call personalising health and care

34 topics (15 in 2014, 17 in 2015, 2 open both years)

Call for co-ordination activities

16 topics (11 in 2014, 5 in 2015)

€ 1,21 
billion

The Work Programme 2016/17

Calls within personalized medicine are under construction

To be launched September 2015.
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H2020 – flere virkemidler i Forskningsrådet

 PES2020 – 55 mill kr til prosjektetablering

 Forskningsrådet tilbyr ellers

 økonomisk støtte til å drive EU-nettverk (8 stk)

 tilleggsfinansiering til å delta i prosjekter (STIM-EU)

 Egen pott på 5 mill kr til posisjonering, for å delta i fora 
som påvirker kommende utlysninger i H2020. Søknader 
innen human helse og medisin vil bli prioritert. 
Søknadsfrist : 15.4.2015

 Se hele oversikten på norsk nettside om H2020

http://www.forskningsradet.no/prognett-horisont2020/Sttte_til_vre_skere/1253990570332

