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Regionalt kvalifiseringsprosjekt 2020: Løpende søknadsfrist til 2. juni
• Formålet med utlysningene er stimulere næringslivet og offentlig sektor i Viken til å se nytten av forskningsdrevet 

innovasjon og samtidig løse noen av de regionale samfunnsutfordringene.

• Kvalifiseringsprosjektene skal peke mot et hovedprosjekt med målsetning om å løse noen av de regionale 
samfunnsutfordringene, og gjennom det bidra til verdiskaping i næringslivet og/eller offentlig sektor.

• Målgruppe: små- og mellomstore bedrifter 

og offentlig sektor

• I potten: 15 mill. kroner (ytterligere 20. mill 

etter sommeren)

• Støtte: 200-350.000 kr

• Støttegrad: inntil 70 %

• Varighet: 2-6 mnd

Temaområder for utlysningen
Klima, miljø og energi
Helse og omsorg
Utdanning og oppvekst
Teknologi
By-, steds- og regionutvikling

Les utlysningen!



• Hvem kan søke?
• Små og mellomstore bedrifter* med 

registrert forretningsadresse i Viken

• Kommuner i Viken

• Kommunale og interkommunale fagetater/ -
selskaper i Viken

• Viken fylkeskommune

• Søknader som ikke tilfredsstiller disse kravene 
vil bli avvist.

Side 2

Kvalifiseringsprosjektene skal avklare om innovasjonen kan videreføres i et hovedprosjekt i en av to 
kategorier:
1. som er avhengig av ny kunnskap som dermed kan føre til et forskningsdrevet innovasjonsprosjekt i regi av RFF, 

Forskningsrådet eller EU-midler
2. som er et utviklingsprosjekt uten forskningsutfordringer

Hva kan du søke om støtte til?
Kvalifiseringsprosjektene skal være 
innovasjonsprosjekter som skal kunne 
videreføres i et hovedprosjekt. 
prosjektet kan benyttes til å:
• avklare om innovasjonsprosjektet i 

hovedprosjektfasen inneholder 
forskningsutfordringer eller om det er 
hovedvekt på utviklingsarbeid

• definere forskningsutfordringer videre i et 
hovedprosjekt

• definere utviklingsbehovene videre i et 
hovedprosjekt

• etablere samarbeid med relevante 
kompetansemiljøer og andre 
samarbeidspartnere som kan bidra i 
hovedprosjektet

Les utlysningen!



Krav til utforming

• Kun søknader sendt inn via våre nettsider vil bli vurdert

• Alle partnere skal være beskrevet med juridisk enhet, 
organisasjonsnummer, kontaktperson, epost adresse og 
telefon

• Obligatoriske vedlegg

– Prosjektbeskrivelse i henhold til mal for denne utlysningen

– Partneropplysningsskjema

– Egenerklæringsskjema for private bedrifter

Øvrige vilkår (utdrag)
• Vi tildeler midler i henhold til gjeldende EØS regler for statsstøtte
• Faktisk tilskudd er basert på regnskapsførte utgifter i prosjektet i 

prosjekteiers ordinære regnskap
• 75 % av tilskuddet utbetales ved signert tilsagnsbrev - resterende 

beløp utbetales på basis av godkjent sluttrapportering.
• Krav til egenfinansiering og likviditet er tilfredsstilt
• Bedriftene må ha lønnede ansatte med innberettet lønn (utbetalt, 

inklusive skatter, sosiale og offentlige avgifter)
• Det stilles krav til regnskapsføring og rapportering
• Dersom prosjekter som har fått tilskudd ikke blir gjennomført eller 

ved manglende rapportering, kan RFF Viken kreve utbetalte tilskudd 
tilbakebetalt

Les utlysningen!
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Vurderingskriterier

Regional samfunnsmessig betydning
• Regional verdiskaping for offentlig sektor
• Regional verdiskaping for det privat næringslivet
• Prosjektkvalitet
• Sannsynlighet for å kunne videreføre prosjektet i et 

hovedprosjekt

https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/midler-fra-forskningsradet/betingelser-for-tildeling-av-statsstotte/
https://www.regionaleforskningsfond.no/viken/nar-du-har-fatt-finansiering/prosjektrapportering/regional-innovasjonsprosjekt/


Viken viser vei. viken.no
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https://viken.no/om-fylkeskommunen/koronavirus/tiltakspakke-for-vikensamfunnet/

Kontakt oss gjerne:

Kjell Øygarden: kjelloy@viken.no

Arild Klingsheim: arildkl@viken.no

…og takk for oppmerksomheten!
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