
Marint proteinnettverk 28. april

Forskningsrådet
Tom Skyrud, Regionansvarlig i Oslo og Viken

FORSKNING OG INNOVASJON
FOR BÆREKRAFT



Noen relevante hjelpeverktøy

→

Innovasjonsprosjekt i næringslivet→

På agendaen

SkatteFUNN

→ Kapasitetsløft

Kommersialisering av forskningsresultater
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Skatte
FUNN

SkatteFUNNSkatteFUNN



SkatteFUNN: Fordeling av budsjettert Skattefradrag på fylker i 
perioden 2018-2020. 
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5 735 mill. kr i 2018
5 570 mill. kr i 2019
5 268 mill. kr i 2020

Regionalt kunnskapsgrunnlag 2021

Kilde: SkatteFUNN 

Oslo og Viken utgjør 48 % av totalen
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SkatteFUNN: Budsjettert skattefradrag i Norge fordelt på 
næringsområder i 2020 (totalt 5,3 milliarder kr)
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Regionalt kunnskapsgrunnlag 2021

SkatteFUNN: Budsjettert skattefradrag i Oslo og Viken fordelt 
på næringsområder i 2020
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IKT- og Helsenæringen dominerer i Oslo og Viken
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SkatteFUNN Viken: Fordeling av antall SkatteFUNN prosjekter 
fordelt på bedriftsstørrelse og nye søkere og gjengangere i 
2020
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Nytt foretak

42 % prosent av bedriftene som støttes i SkatteFUNN har under 10 ansatte
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Forskning og utvikling

Både forskning og utvikling kan støttes

• Forskning → Industriell forskning

• Ny kunnskap

• Utvikling → Eksperimentell utvikling

• Eksisterende kunnskap som anvendes på nye områder 
eller nye måter



1. Bedriften skal utvikle en ny eller forbedret vare, tjeneste eller 
produksjonsprosess?

2. Det kreves ny kunnskap eller ferdighet for å utvikle eller forbedre 
løsningene?

28.04.2021 Kolumnetittel10

Er SkatteFUNN aktuelt for din bedrift? 

Svaret er JA hvis



Hensikt: 

Øke næringslivets satsing på forskning og utvikling

• For virksomheter med norsk organisasjonsnummer og som er skattepliktige

• Trenger ikke å være i skatteposisjon

• For alle næringer og selskapsformer

28.04.2021 Kolumnetittel11

Skattefradrag 

for Forskning og Utvikling 

i et Nyskapende Næringsliv



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. 

Økonomiske forhold 2021

*For egenutført FoU og innkjøpt FoU fra nærstående selskaper.

https://www.skattefunn.no/soke-skattefunn/godkjenning-hva-na/oversikt-over-gjeldende-rammer-og-satser/beregning-av-timesats-for-egne-ansatte/
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En rettighetsbasert ordning

• Skattelovens § 16-40, med tilhørende forskrift for SkatteFUNN

• EØS-regelverk (Gruppeunntaksforordningens artikkel 25)

• Prosjektet må godkjennes av Forskningsrådet

• SkatteFUNN-støtte gis til FoU-delen av prosjektet, 
ikke til driftsoppgaver

Et godkjent SkatteFUNN-prosjekt utløser en rett til å be om fradrag 
for en andel av kostnader til forskning og utvikling.
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Fire krav til prosjektene

1. Prosjektet må være til nytte for bedriften

2. Det må være en ny vare, tjeneste eller prosess

3. Prosjektet må være målrettet og avgrenset 

4. Det må utvikles ny kunnskap eller nye ferdigheter
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Søknaden skal gi oss svar på disse spørsmålene

• Hva skal dere gjøre?

• Hvilke problemer skal løses?

• Hvordan skal dere gjøre det?

• Hva koster det?

• Når skal dere gjøre aktivitetene?

• Hvem skal bidra med hva?

• Hva er nyheten?

• Hva skal dere sitte igjen med etter prosjektet er avsluttet?
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Men vår oppfordring er at du søker så tidlig som mulig, fordi

• det er bedre veiledningsmuligheter og kortere saksbehandlingstid i første 
halvår 

• og bedriftene får tidlig avklaring rundt offentlig finansiering av prosjektet

1. september (garantifrist for søknadsbehandling for prosjekter som 
starter opp i 2021)

SkatteFUNN har løpende søknadsbehandling
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Bedriften bør søke selv

Vi mener at det er bedriften som

• kjenner prosjektet sitt best

• kan gi den beste beskrivelsen av prosjektets FoU-utfordringer

• kjenner hva de konkurrerer mot og hva som er «state of the art» i bransjen

• best vet hvorfor prosjektet er viktig for den kommersielle driften i bedriften  

• kan gi det beste estimatet på hva dette utviklingsløpet vil koste



Kontakt oss hvis du trenger hjelp

Hvis du har fagrelaterte spørsmål kan du ta direkte kontakt med en saksbehandler.

Skatteetaten kan svare på spørsmål om kostnadsføringi et SkatteFUNN-prosjekt.
Tlf. 800 80 000 / Skatte-ABC

22 03 75 00

skattefunn@forskningsradet.no 

skattefunn.no

http://www.skattefunn.no/


FORSKNING FOR INNOVASJON OG BÆREKRAFT

Innovasjonsprosjekt i næringslivet

FORSKNING FOR INNOVASJON OG BÆREKRAFT



Hvem kan søke? 

• Innovasjonsprosjekter kan søkes av alle bedrifter som er 
registrert i Norge, uavhengig av størrelse

• Utlysningen dekker bredden av norsk næringsliv, noe som 
er mer detaljert omtalt under utlysningens temaområder.

• Løpende utlysning, åpnet for mottak fra 4. januar, stenges 
15. desember.

• Det er konkurranse om midlene og behandling vil skje 
periodevis (tre ganger i 2020) og vedtas av 
porteføljestyrer.



Viktige datoer i 2021

Om søknaden sendes inn på nytt etter avslag, må dere redegjøre for endringene og vesentlighetsgraden 
av disse i prosjektbeskrivelsens del 4, punkt 15.



Innovasjonsprosjekt i næringslivet er
for bedrifter som søker; Innovasjonen

FoU-prosjekt

• Fornyelse: Utvikle en ny eller 
bedre tjeneste, produksjonsprosess, eller et nytt eller 
bedre produkt

• Kunnskap: Innovasjonsarbeid med kritisk bidrag 
fra forskning og utvikling for å frembringe innovasjonen

• Samarbeid: Innovasjonsarbeid med flere partnere, og 
der resultatene fra prosjektet deles 
mellom bedriftspartnerne

• Samfunnsbidrag: Der innovasjonsarbeidet også 
gir samfunnsmessige gevinster og er et klart bidrag til 
FNs bærekraftsmål

• Risikoavlastning: Forskningsrådet gir 
økonomisk risikoavlastning for bedrifter som investerer 
i forskningsbasert innovasjon (er utløsende)



Rammer for innovasjonsprosjekt

• Bedrifter kan normalt få støtte på 2 til 16 mill. kroner.
• Sjekk de enkelte temaene. Noen har lavere, og noen har 

høyere maksstøtte enn 16 mill. kroner.

• Samlede prosjektkostnader må være på minst 4 
mill. kroner

• Støttegraden varierer fra 25 til 70 %, avhengig av 
bedriftens størrelse, samarbeid og type 
forskningsaktivitet (jfr. Statsstøtteregelverket).
• Endelig støttegrad fastsettes i forbindelse med 

kontraktsinngåelse. 

• Prosjektene kan ha varighet mellom 24 og 48 måneder.
• Enkelte temaer tillater helt ned til 12 mnd. varighet.

• Antatt tilgjengelige midler i år er 1,3 milliarder kroner.

• Et prosjekt har ikke lov å starte før bevilgningen er 
vedtatt av et porteføljestyret.



Hvor mye kan man få i støtte?

Statsstøtteregelverket regulerer hva bedrifter kan få 
av støtte.

Begrensningene gjelder: 

• Type aktivitet: Industriell forskning/eksperimentell utvikling 

• Størrelse på bedriften

• Samlet offentlig støtte

Type bedrift/type 
aktivitet

Industriell 
forskning

Eksperimentell 
utvikling

Små bedrifter 70 % 45 %

Mellomstore bedrifter 60 % 35 %

Store bedrifter 50 % 25 %

https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/midler-fra-forskningsradet/betingelser_for_tildeling_av_statsstotte/


Vurdering av søknadene 

• Forskning og innovasjon
I hvilken grad representerer prosjektet en ambisiøs 
innovasjon som understøttes av relevante FoU-aktiviteter 
av god kvalitet?

• Virkninger og effekter
I hvilken grad legger prosjektet til rette for betydelige 
gevinster for bedriftspartnerne, og også grunnlag for øvrige 
positive samfunnsmessige effekter?

• Gjennomføring
I hvilken grad gir prosjektplanen et godt grunnlag for å få 
gjennomført FoU-aktivitetene og for å få realisert 
verdiskapingspotensialet?

• Relevans (Forskningsrådet)
I hvilken grad er prosjektet i samsvar med krav og føringer i 
utlysningen?



Webinarer og nyttige lenker

Innovasjonsprosjekt i næringslivet: 
✓ Webinar 15.03.2021

SkatteFUNN
✓ Gjennomførte webinarer, IKT-2021

✓ Kommende arrangementer

Horisont 2020/Horisont Europa:
✓ 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 veiledningstjenester og prosjektkanvas

✓ Forskningsrådets videokanal med webinarer mm

✓ Forskningsrådets arrangementsside

28.04.2021
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https://videoportal.rcn.no/#/videos/79fd1abd-885d-4f3b-8975-1e6440e6c9df
https://www.skattefunn.no/aktuelt/opptak-av-gjennomforte-webinar/
https://videoportal.rcn.no/#/videos/71961fee-17fb-4029-bf3a-0bd2aa48d363
https://www.skattefunn.no/aktuelt/arrangementer/
https://www.forskningsradet.no/eus-rammeprogram/horisont-europa/kurstilbud/
https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/hvem-kan-soke-om-finansiering/naringsliv/Verktoy-og-rad-FoUI-prosjekt/
https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/hvem-kan-soke-om-finansiering/naringsliv/prosjektkanvas/
https://www.forskningsradet.no/arrangementer/
https://videoportal.rcn.no/#/videos/79fd1abd-885d-4f3b-8975-1e6440e6c9df


Spørsmål?

Ta kontakt med oss på 
ip-n@forskningsradet.no

Eller les mer på Innovasjonsprosjekt i
næringslivet 2021 (forskningsradet.no) (her 
finner du også kontaktpersoner for de de ulike
temene)

mailto:ip-n@forskningsradet.no
https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2021/innovasjonsprosjekt-i-naringslivet/


Husk å komprimere bilder og presenstasjon med  (bilde av knappen) knappen i Shape format fanen

Kapasitetsløft 2022 - 2027

Forskningsrådet, mars 2021

Utlysning kommer i mars - Søknadsfrist 15. september

Kapasitetsløft er en del av programmet FORREGION – forskningsbasert innovasjon i regionene 

https://appsource.microsoft.com/nb-no/product/office/WA104380621?tab=Overview
https://appsource.microsoft.com/nb-no/product/office/WA104380621?tab=Overview
https://appsource.microsoft.com/nb-no/product/office/WA104380621?tab=Overview
https://appsource.microsoft.com/nb-no/product/office/WA104380621?tab=Overview


FORREGION - forskningsbasert innovasjon i regionene 

Kapasitetsløft 2018 - 2023

Flere bedrifter bruker 
forskning i sitt 

innovasjonsarbeid

Forskning og 
utdanning som er 

relevant for 
næringslivet i en 

region

Styrket samarbeid 
FoU og næringsliv 

Styrke den strategiske 
dialogen og 

kunnskapsgrunnlaget

Et program – tre pilarer



1. Økt forsknings- og utdanningskapasitet i FoU-
institusjonene på områder som er relevante for 
næringslivet i områder med særlig potensial eller særlig 
behov.

2. Langsiktige prosjekter (3+3 år) i størrelsesorden 20 - 30 
millioner kroner.

3. Økt verdiskaping, omstillingsevne og forskningskapasitet i 
regionen. Et løft!

Kapasitetsløft gir muligheter for:

38

Prosjektene må være 
forankret i

1. næringslivets behov 
eller potensial,

2. fylkeskommunale 
strategier, og

3. FoU-institusjonenes 
strategier og ledelse.



1. Informasjonswebinar 25. mars kl. 09.00 – 10.15

- Informasjon om ordningen og deling av erfaringer fra to Kapasitetsløft.

2. Søkerworkshop 4. mai kl. 10.00 – 11.30

- Hva skal til for å skrive en god søknad?

3. En-til-en møter 4. mai etter kl 12.00 – avtale tidspkt. med hvert 

enkelt prosjekt.

- Mulighet til å legge fram prosjektidé og spørsmål/svar.

Kontaktpersoner:

Kai Mjøsund, kmj@forskningsradet.no, tlf: 48069004 

Forskningsrådets regionansvarlige. Kontaktinformasjon her.

Programplan FORREGION

Bli med på informasjonsmøter og ta kontakt!

39

Velkommen 
til å søke!

Frist 15. 
september

https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2021/sokerwebinar-for-kapasitetsloft/
https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2021/sokerwebinar-for-kapasitetsloft/
https://www.forskningsradet.no/om-forskningsradet/kontakt-oss/regionansvarlige/
https://www.forskningsradet.no/contentassets/e182b7bd52104ef498e845385739a2ca/programplan_forregion_2017.pdf


Søknadstypen
Kommersialisering

Eirik Fosse, Porteføljekoordinator Kommersialisering



Kommersialiseringsutlysninger

Kommersialiseringsprosjekt (3)

Formål: gjennomføre innledende undersøkelser av det 
kommersielle potensialet i lovende forskningsresultater.

Formål: redusere teknologisk og markedsmessig 
usikkerhet i forskningsdrevne forretningsideer.

Formål: redusere teknologisk og markedsmessig 
usikkerhet i studentdrevne forretningsideer.

Offentlig finansiert forskning



Næringsliv
(anvendelser)

Trinnvis, milepælstyrte satsninger

Basic 
Research

Applied 
Research

Prototype Pilot
Commerciali

sation

Market 

Entry

TRL: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Forskningsmiljøer
(resultater)

Kvalifisering Verifisering Verifisering



Meld deg på Forskningsrådets 
nyhetsbrev!

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


tsk@forskningsradet.no

Tom Skyrud

TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN
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FORSKNING OG INNOVASJON
FOR BÆREKRAFT


