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1 Informasjon om Forskningsrådets tiltak og webinarer
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SkatteFUNN, innovasjonsprosjekter i næringslivet3

På agendaen

Mulighetsrommet i statsstøtteregelverket



Norges forskningsråd:
Forskning for innovasjon og bærekraft

• Forskningsstrategisk rådgiving 

• Møteplass for aktørene i forskning, 
næringsliv og forvaltning

• Forskningsfinansiering

• Internasjonalt forskningssamarbeid

Innovasjon Norge:
Visjon: Vi gir lokale ideer globale muligheter

• Tilskudd og risikokapital til bedrifter

• Bedriftsrettet rådgiving og  
kompetanseutvikling

• Regionale og nasjonale nettverkstjenester 

• Internasjonalisering og profilering

SIVA:
Visjon: Sterke regionale verdiskapingsmiljø

• Investeringer i eiendom

• Investeringer i innovasjonsinfrastruktur

• Utvikling av et nasjonalt innovasjons-
nettverk 

Fylkeskommuner 
Regional utviklingsaktør og 
tilrettelegger

❖ Mobiliserer til regional FoU

Fylkeskommuner

Virkemiddelaktørene for næringslivet  - ulike roller, ansvar og 
kompetanse

Innovasjon



Koronasituasjonen og 
tiltak for næringslivet

Informasjon legges fortløpende ut på 
Forskningsrådets nettside

- Tiltak for å møte situasjonen (generell)

- Info til næringslivet

https://www.forskningsradet.no/nar-du-har-fatt-finansiering/prosjektendringer/blir-forskningsprosjektet-deres-pavirket-av-situasjonen-med-koronaviruset/
https://www.forskningsradet.no/nyheter/2020/forskningsradet-tar-grep-for-a-hjelpe-naringslivet-under-koronakrisen/?utm_campaign=23-03-2020&utm_medium=email&utm_source=apsis


Kontraktuelle forhold 
løpende prosjekter

Løpende utlysing av 
innovasjonsprosjekterStøttegrad

SkatteFUNN

Næringsrettede tiltak som vurderes/igangsettes nå



Næringsrettet forskning – 250 mill. kr i 
ekstra bevilgning.
Første utlysning legges ut 14. april.

Økningen skal bidra til å holde FoU-
aktiviteten i gang i hele bredden av 
næringslivet, slik at forskningsprosjekter- og 

aktiviteter ikke avsluttes.

Særlige innsatser for å dempe virkningen av korona-utbruddet

Helseperspektiver: 

BIA-X covid-19 helse; privat-
offentlig samarbeid: 30 mill. kroner

·

Økonomiperspektiver: 

BIA-X covid-19; økonomiske 
effekter: 20 mill. kroner 



Rammer for 
offentlig støtte 

til FoU-
prosjekter i 

bedrifter

Kan utnytte 
handlingsrommet!

Statsstøtteregelverket



Handlingsrommet innenfor Statsstøtteregelverket
Samarbeid

Mer om Statsstøtteregelverket og definisjoner 
finner du på SkatteFUNNs nettsider og på 

Forskningsrådets nettside.

https://www.skattefunn.no/soke-skattefunn/soke-skattefunn/soknadsprosessen/statsstotteregelverket-kan-ha-betydning-for-hvor-mye-stotte-du-kan-fa/
https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/midler-fra-forskningsradet/betingelser-for-tildeling-av-statsstotte/


Webinarer og nyttige lenker

SkatteFUNN

✓ Gjennomførte webinarer

SkatteFUNN Webinar - Helsenæringen 5. mars

✓ Kommende arrangementer

Regionalt Webinar (Oslo og Viken) med mulighet for å booke møte 
med saksbehandler 25. mai (invitasjon ligger ute)

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.

https://www.skattefunn.no/opptak-av-gjennomforte-webinar/
https://www.skattefunn.no/opptak-av-gjennomforte-webinar/
https://www.skattefunn.no/arrangementer/
https://www.skattefunn.no/arrangementer/
https://www.forskningsradet.no/arrangementer/?timeframe=0&type=Course
https://videoportal.rcn.no/#/media/browse
https://www.forskningsradet.no/arrangementer/


Finansieringsmuligheter 
for bedrifter i forhold til forskning

Forskningsrådets tilbud:

• SkatteFUNN: skattefradragsordning

• Nærings-ph.d: doktorgradsprosjekt i næringslivet

• Innovasjonsprosjekt i næringsliv: bedriftsledet 
FoU-prosjekt

Andre muligheter:

• Regionale og Internasjonale muligheter 

Innovasjonsprosjekt i næringslivet – 201912 01.04.2020

https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/hvem-kan-soke-om-finansiering/naringsliv/ordninger-for-okonomisk-stotte/skattefradrag/
https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/midler-fra-forskningsradet/narings-phd/
https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/hvem-kan-soke-om-finansiering/naringsliv/innovasjonsprosjekt-naringsliv/
https://www.regionaleforskningsfond.no/
https://www.forskningsradet.no/eus-rammeprogram/horisont-2020/


4 krav til prosjektene
Prosjektet må treffe på alle 

kriterier

• Målrettet og 
avgrenset

• Nyhetsverdi i produkt, 
tjeneste eller prosess

• Nyhetsverdi i 
kunnskap eller 
ferdigheter

• Til nytte for bedriftens 
videre kommersielle 
aktivitet

SkatteFUNN: Skattefradrag for dokumenterte FoU-utgifter

Virksomheter med norsk 
organisasjonsnummer

Skattepliktig virksomhet

Trenger ikke å være i 

skatteposisjon

For alle næringer og 

selskapsformer

Disse kan søke SkatteFUNN



Budsjettert SkatteFUNN fradrag 2019 fordelt på 
næringssektorer. Mill kr. 
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Budsjettert SkatteFUNN fradrag innen 
helsenæringene i 2019 fordelt på fylker. Mill kr. 
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Forskningsrådet gjør en faglig vurdering av innholdet 
og kvaliteten i prosjektet.

• Saksbehandlerne avgjør om prosjektet oppfyller 
kriteriene for SkatteFUNN, slik at bedriften kan 
kreve skattefradrag for kostnadene.

Skatteetaten avgjør og utbetaler bedriftenes 
innsendte krav om fradrag som sendes inn via eget RF-
skjema i skattemeldingen. 

• Regnskapet som ligger til grunn for fradragene må 
være godkjent av en revisor. 

• Skatteetaten kan svare på spørsmål om hvilke 
kostnader som kan inngå i prosjektet.

Rolledeling mellom Forskningsrådet og Skatteetaten

Utbetalingen av SkatteFUNN-støtte styres 
av Finansdepartementet og Skatteetaten.
Forskningsrådet har ikke fått noen 
indikasjon på at det blir gjort endringer i 
skatteoppgjøret (eller særutbetaling for 
SkatteFUNN) i forbindelse med krisen nå.

Det kan likevel gjøres oppmerksom på at 
man ved søknader om lån også kan 
informere om SkatteFUNN-
godkjenningen, og eventuelt legge ved 
revisorattestert skjema, slik at dette også 
kan inngå i grunnlaget ved vurdering av 
lånesøknad.



25 millioner

Øvre grense for 
fradrags-

grunnlaget 

19 prosent

Fradrags-
prosenten er 19 
prosent for alle 

bedrifter, 
uavhengig av 
størrelse på 
selskapet.

1,2‰, 700 kr/time

Timesats

1,2‰ av avtalt 
lønn.

Maksimal timesats 
700 kroner*

1850 t/år

Antall timer som 
kan føres per 

ansatt per år er 
1850. 

SkatteFUNN - Økonomiske forhold i 2020

*For egenutført FoU og innkjøpt FoU fra nærstående selskaper.



Oppfordring: Søk tidlig!

18

• 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.

• Behandlingstid og garantifrist 

✓ 3 ukers behandlingstid fram til sommeren!

✓ 1. september kl. 23:59. Søknader behandles 
kronologisk så langt det er kapasitet ut året.



Kontakt oss hvis du trenger hjelp

Lenke: Saksbehandlere

https://www.skattefunn.no/kontakt-oss/kontakt-oss/
https://www.skattefunn.no/kontakt-oss/kontakt-oss/saksbehandlere-landing/


Utlysninger for næringslivet

Løpende 
søknadsmottak !

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/?timeframe=0&targetGroups=26&deadlineTypes=-8586013924854775808


• Tirsdag 14.4: den løpende utlysningen blir publisert på Forskningsrådets nettside

• Det blir 3 cut-off-datoer/søknadsfrister i 2020:

• 15.5 kl. 13.00 – svar etter 6 uker, slutten av juni

• 14.8 kl. 13.00 – svar etter 6 uker, slutten av september

• 15.10 kl. 13.00 – svar etter 8 uker, midten av desember

• Det er ikke klart hvor mye midler som lyses ut til hver frist

• Karantene tid ikke avklart 

• Det blir ikke skisser

• Handlingsrommet i statsstøtteregelverket vil utnyttes

• Mal for prosjektbeskrivelse justeres noe og nye mal for partnerskjema

• Porteføljestyrene vil beslutte hvilke prosjekter som får bevilgning.

Løpende utlysning av innovasjonsprosjekt (IP-N) og 
demonstrasjonsprosjekt (IP-D)

https://www.forskningsradet.no/om-forskningsradet/oppgaver-organisering/portefoljestyrer/


Et Innovasjonsprosjekt i næringslivet

• Et Innovasjonsprosjekt i næringslivet er et bedriftsledet prosjekt med 
omfattende innhold av forsknings- og utviklingsaktiviteter. 
Innovasjonsprosjektet skal gi et betydelig bidrag til fornyelse og økt 
verdiskaping for bedriftene som deltar i prosjektet, og for norsk næringsliv 
generelt ved at ny kunnskap og nye løsninger blir tilgjengelig. 

• Bedrifter, både nytt og etablert næringsliv, kan søke om støtte til 
Innovasjonsprosjekt i næringslivet.

• Innovasjonsprosjektet skal ta utgangspunkt i en unik idé om nye eller 
forbedrede produkter, tjenester eller løsninger hos bedriftene som deltar i 
prosjektet. 

• Lenke til nettside: Innovasjonsprosjekt i næringslivet

https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/hvem-kan-soke-om-finansiering/naringsliv/innovasjonsprosjekt-naringsliv/


Bevilgning til næringslivet fra Forskningsrådet fordelt på ulike 
næringsområder i 2019. Mill. kr. 
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Bevilgning til helsenæringen fra Forskningsrådet fordelt på 
fylker i 2019. Mill. kr. 
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Bevilgning til helsenæringen fra Forskningsrådet og 
SkatteFUNN fordelt på fylker i 2019. Mill. kr. 
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Troms og
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Rogaland Nordland Innlandet Møre og
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Forskningsrådet 2019

SkatteFUNN 2019



Nyttig info

✓ Prosjektbanken viser statistikk og informasjon om forskningsprosjekter finansiert av 

Forskningsrådet siden 2004. Den inneholder 34.000 prosjekt. Nettside: Prosjektbanken

✓ Søknader til Forskningsrådet. Oversikt over enkeltsøknader under behandling. Nettside: Søknader

✓ Videostrømming av webinarer og seminarer. 

✓ Samleside for SkatteFUNN-kurs og Prosjektverksted (under etablering)

✓ Statistikk: Indikatorrapporten, Forskningsrådet i tall og Regionale kunnskapsgrunnlag (2018)

Finn utlysninger

Du kan opprette søknad til alle aktive utlysninger. Utlysninger med søknadsfrist blir aktive seks uker før 
fristen. Lenke til riktig søknadsskjema finner du i hver enkelt utlysning. Abonner på utlysninger i vårt 
nyhetsbrev.

Nettside: Utlysninger og testutlysninger.

Oversikt prosjekter, søknader og statistikk

https://prosjektbanken.forskningsradet.no/
https://public.tableau.com/views/Sknaderunderbehandling/Sknaderunderbehandling?:embed=y&:display_count=yes&publish=yes&:showVizHome=no
https://videoportal.rcn.no/#/media/browse
https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/hvem-kan-soke-om-finansiering/naringsliv/prosjektverksteder-og-skattefunn-kurs/
https://www.forskningsradet.no/indikatorrapporten/
https://www.forskningsradet.no/Statistikk-og-evalueringer/nokkeltall/
https://www.forskningsradet.no/siteassets/publikasjoner/1254037679954.pdf
https://www.forskningsradet.no/utlysninger/
https://www.forskningsradet.no/testutlysninger/


Nye tiltak for pågående prosjekter

01.04.2020

Kolumnetittel
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• Fremskynding eller forsinkelser

• Krav til kontantfinansiering fra 
næringslivet

• Samarbeidspartnere (alle sektorer)

• Støttegrad i pågående prosjekter i 
næringslivet

• Støttegrad for nye prosjekter i 
næringslivet

• Nye tiltak for pågående prosjekter.

https://www.forskningsradet.no/nyheter/2020/nye-tiltak-for-pagaende-prosjekter/


Meld deg på Forskningsrådets 
nyhetsbrev!

01.04.2020

Kolumnetittel
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https://www.forskningsradet.no/nyheter/nyhetsbrev/

https://www.forskningsradet.no/nyheter/nyhetsbrev/


Kontaktinfo 

Tom Skyrud

Forskningsrådet

Regionansvarlig i Oslo og Viken

tsk@forskningsradet.no

mailto:smn@forskningsradet.no

