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3 ordninger som kan finansiere 
forskning i din bedrift
- Forprosjekt for å mobilisere bedrifter til forskning 

- Kvalifiseringsprosjekter i Regionale forskningfond
(RFF Oslo)
- Regionale innovasjonsprosjekter (RFF Oslo)

Finansieringsseminar 29.april 2021
Anne Solheim, Byrådsavdeling for næring og eierskap



Kompetansemeglere i  Oslo

Kompetansemegler Tema Kontakt Phone

Trine Radmann Helse og livsvitenskap, internasjonalisering
Trine.Radmann@norwayheal
thtech.com

99269285

Eirik Andreassen Digitalisering
eirik.andreassen@digitalnor
way.com

40200598

Gupta Udatha Digitalisering gu@oslocancercluster.no 45534627

Per Olve Tobiassen
Grønn omstilling og sirkulærøkonomi, 
innovasjon i offentlig sektor, innovasjon på
tvers av næringer

perolve@spinonas.no
95945656

Ola Rostad
Grønn omstilling og sirkulærøkonomi, 
innovasjon i offentlig sektor, innovasjon på 
tvers av næringer, internasjonalisering

ola@solenergiklyngen.no
911 53 636
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Forprosjekter for å mobilisere 
bedrifter til forskning

Forprosjekter for å mobilisere bedrifter til 
forskning, er mindre FoU-prosjekter i bedrifter med 
liten eller ingen FoU-erfaring. 

Bedriften må samarbeide med et FoU-miljø i 
prosjektet. 

Bedriften må ha en ambisjon om at forprosjektet 
skal føre til videre arbeid med forskning eller 
samarbeid med forskningsinstitusjoner.
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Forprosjekter for å mobilisere bedrifter til 
forskning

Hvem kan søke: Bedrifter med liten eller 
ingen FoU erfaring som jobber med å utvikle 
nye produkter, prosesser eller tjenester 
som kan styrkes ved hjelp av forskning

• En FoU umoden bedrift er en bedrift som ikke har 
vært prosjektansvarlig i et hovedprosjekt 
finansiert av RFF, Forskningsrådet eller EU siste 
fem år.

Bedriften må ha vært i kontakt med en 
kompetansemegler for å søke
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Prioriterte temaer i forprosjekter

Helse og livsvitenskap

Grønn omstilling og sirkulær økonomi

Digitalisering og digital transformasjon

Støtte kan også gis til prosjekter innen:

Internasjonalisering

Innovasjon i offentlig sektor, offentlig sektor som 
testarena

Innovasjon på tvers av næringer

Les mer på Oslo kommunes hjemmesider, under 
«Tilskudd, stipender, legater—»
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Utlysning til forprosjekter- 2,7 millioner kr

Inntil 70% støtte pr. prosjekt.

Maks søknadsbeløp er kr 200 000, min søknadsbeløp er kr 100 000

Minst 70 prosent av støttebeløpet må brukes på kjøp av FoU.

• Eksempel: 200 000 i støtte – 140 000 må brukes til kjøp av FoU.

30 prosent medfinansiering må være i kontanter eller egen tid det er 
betalt ut lønn for

Må finne FoU partner fra godkjent liste (se lenke i utlysning på 
Forskningsrådets nettside)

NB! Utlysningen er i to deler: 

• Del 1: På Oslo kommunes nettside (se tilskudd, legater og stipend)

• Del 2: Forskningsrådets nettsider – der oppretter du søknad og leverer 
den, etter kontakt med kompetansemegler
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Regionalt forskningsfond Oslo

Utlysninger for næringsliv 2021
Tips til søknaden

Anne Solheim
Anne.Solheim@byr.oslo.kommune.no
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RFF Oslo støtter brukerstyrt forskning

Forskning er en prosess som gjennom systematisk arbeid kan bringe fram  nye 
kunnskaper og økt viten. (Store norske leksikon)

RFF støtter prosjekter der: 

• Det er bedriften (eller offentlig 
foretak) som søker

• Bedriften eier prosjektet og 
problemstillingen 

• Forskerne forsker på bedriftens 
utfordringer

• Bedriften stiller med 
egenfinansiering

RFF støtter IKKE: «Forske på» 
prosjekter
• Forskerstyrte prosjekter: med andre ord det 

forskeren synes er interessant. 

• Bedrifter eller offentlig foretak stiller med 
«case» som forskerne kan studere (partnere)

• Det har hendt at partnere føler seg litt som 
gissel…
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To utlysninger for næringsliv, 
2021

8 millioner kroner til 
Kvalifiseringsstøtte for bedrifter 
og offentlig sektor

• Løpende søknadsfrist

18 millioner kroner til regionale 
innovasjonsprosjekter

• Kommer i juni

• Søknadsfrist 20.oktober
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8 millioner kroner til kvalifiseringsprosjekter
Regionale kvalifiseringsprosjekter skal utvikle 
brukerstyrte forsknings- og innovasjonsprosjekter som 
kan kvalifisere til videre støtte gjennom et hovedprosjekt

Prioriterte områder for næringsliv:  

Miljøteknologi

Energiteknologi

Sirkulærøkonomi

IKT og digitalisering

Helse og livsvitenskap, inkludert teknologiske løsninger

Bærekraftig tjenesteyting

Tema relevant for pandemi, jfr Korona
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Bilde: TV2 reportasje om Ludenso, en av bedriftene 
som har mottatt støtte til kvalifiseringsprosjekt

https://www.regionaleforskningsfond.no/Oslo/rffoslo/2021/kvalifiseringsstotte-forprosjekt-for-bedrifter-og-offentlig-sektor/
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8 millioner kroner til kvalifiseringsprosjekter

Hvem kan søke: 

• Bedrifter med forretningsadresse i Oslo

• Innen næringsliv er små og mellomstore 
bedrifter og store bedrifter med liten 
forskningserfaring prioritert

•Oslo kommunes foretak, etater og selskaper, 
samt statlige foretak med forretningsadresse 
i Oslo
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Hvilke aktiviteter vi støtter i 
kvalifiseringsprosjektene

Støtten fra regionale forskningsfond går til disse typene forskning:

• Industriell forskning – planlagt forskning eller kritisk undersøkelse med sikte på 
tilegnelse av ny kunnskap og nye ferdigheter

• Eksperimentell utvikling – tilegnelse, kombinering, utforming og bruk av eksisterende 
vitenskapelige, teknologiske, forretningsmessige og andre relevante kunnskaper og 
ferdigheter med for å utvikle nye eller forbedrede produkter, prosesser eller tjenester
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Hvor mye støtte kan du få?

Støtte pr prosjekt er 100-350 000 kr

Inntil 70 prosent av 
prosjektkostnadene

Andel støtte til prosjektet er avhengig av 
bedriftens størrelse og type FoU-
aktiviteter.

Mange «bommer» litt på dette når de 
søker. Les nøye. 

Type 
bedrift/ 
type 
aktivitet

Industriell 
forskning

Eksperimen
tell 
utvikling

Små 
bedrifter

70 % 45 %

Mellomstore 
bedrifter

60 % 35 %

Store 
bedrifter

50 % 25 %
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Krav til egenfinansiering

Kontanter eller

Egenfinansiering i lønn og personalkostnader (egne timer): Kun 
innberettet lønn hos prosjekteier og eventuelle prosjektpartnere kan 
inngå i personalkostnader. 

Prosjekteier og eventuelle andre prosjektpartnere som bidrar med 
egeninnsats i form av eget arbeid må være ajour med innbetaling av 
arbeidsgiveravgift og skattetrekk. 

Egeninnsats i form av fordringer på lønn i regnskapet dekkes ikke av 
RFF Oslo

Ubetalt egeninnsats dekkes ikke av RFF Oslo. 
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Tips til søknaden

Les utlysningsteksten nøye (flere ganger)

Søknaden består av et elektronisk 
skjema og 4 vedlegg. Malene du skal 
bruke ligger nederst i  utlysningen.  

Utlysning og maler finnes på norsk og 
engelsk.
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Noen flere tips…

En kompetansemegler eller noen med gode kontakter i forskningsmiljø kan 
kanskje hjelpe deg å finne riktig forskningspartner

Hvis du har kompetansen til å gjennomføre prosjektet, så har du antakelig 
også kompetansen til å lage prosjektbeskrivelse og søknad

• Vi støtter prosjektet, du må betale søknaden selv. Du trenger antakelig ikke å bruke en 
konsulent til å skrive søknaden. 

Hvis du skal ha en forskningspartner, kan det være lurt å la dem skrive 
metodeavsnittet og å lese over og kommentere søknaden. 

Regn med å bruke litt tid: Du må kanskje revidere og endre i søknaden 3-4 
ganger før du sender inn. 
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Løpende søknadsfrist

Søknader sendt inn før 15.mai 2021 kan forvente svar i uke 24.

Søknader sendt inn før 15.september 2021 kan forvente svar i 
uke 42.

Søknader sendt inn før 20.desember 2021 kan forvente svar i 
uke 6, 2022

Ca 1/3 av midlene vil bli bevilget ved hver tildeling
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Utlysning kommer juni: 18 millioner kroner til 
Regionale innovasjonsprosjekter - Næringsliv

Regionale innovasjonsprosjekter (hovedprosjekter) 
skal stimulere næringslivet til å ta i bruk forsking og 
utvikling i sine innovasjonsaktiviteter.

RFF Oslos prosjektstøtte skal bidra til å styrke 
næringslivet for å møte langsiktige utfordringer, 
grønn omstilling og bærekraft og utvikle næringer 
der Oslo har særlige fortrinn.

Fondets styre vedtar utlysningstekst i juni

Følg med…. 
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Råd for å lage søknaden - oppsummert

Bruk prosjektkanvas – et godt verktøy for prosjektutvikling

Kompetansemegler kan veilede deg

Bruk malene.

• Prosjektbeskrivelse: svar på alle spørsmålene i malen

• Søknadsakjema: svar på alle spørsmålene

• Vedlegg: 

▪ Skjema for partneropplysninger skal fylles ut for alle partnere i prosjektet, også søker.

▪ Legg ved cv for prosjektleder (trenger ikke bruke malen til kvalifiseringsprosjektene)

Skriv klart, og i fullstendige setninger. 

Vi vurderer bare det som står i søknaden. Derfor er det greit å si litt mer 
om bakgrunn for utfordringer og »hvorfor» dette er viktig, enn du kanskje 
ville gjort til en kollega. 
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https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/hvem-kan-soke-om-finansiering/naringsliv/prosjektkanvas/
https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/hvem-kan-soke-om-finansiering/naringsliv/prosjektkanvas/


Oslo 2019

RFF Oslo hjemmeside
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Ta kontakt hvis det er noe du lurer på:

Anne Solheim

Anne.solheim@byr.oslo.kommune.no

Mob: 957 04 660

Hjemmeside: 

https://www.regionaleforskningsfond.no/Oslo/

mailto:Anne.solheim@byr.oslo.kommune.no
https://www.regionaleforskningsfond.no/Oslo/

