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Kompetansemegler er en gratis rådgiver om 
midler, for deg som har et utviklingsprosjekt

En kompetansemegler:….
• …har oversikt over SkatteFUNN, Fylkeskommunale midler, Regionale fond og midler fra 

Forskningsrådet. Dessverre ikke Innovasjon Norge, men vi kjenner til noe av det.

• …jobber på oppdrag fra Fylket i samarbeid med Forskningsrådet. 

• …bistår bedrifter og offentlige virksomheter over hele landet med å finne fram til rett 
FoU-kompetanse. Med hjelp fra en kompetansemegler vil du dermed lettere finne tema og 
muligheter for FoU-prosjekter samt å identifisere og konkretisere prosjektideer, og 
arbeidet er gratis.



Hvordan begynne når man har et prosjekt?

• Skattefunn: https://www.skattefunn.no/

• Innovasjon Norge. https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/finansiering2/krisetiltak/ 

– Innovasjonskontrakter og Miljøteknologiordningen

• Fylkeskommunale midler og fond

– Regionalforvaltning: https://regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx?

– Krisepakker. https://viken.no/tjenester/tilskudd-og-stotte/

• Forskningsrådet

– Forregiosnmidler https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2019/forprosjekt-for-a-mobilisere-bedrifter-til-forskning/

– Innovasjonsprosjekter i Næringslivet (IPN)

– Oversikt 

• Regionale fond https://www.regionaleforskningsfond.no/rff-vestfold/

• Andre som ikke er utdypet i denne presentasjonen:

– Bransjerelaterte. Sjekk i egen organisasjon

– Klynger og programmer. Eks Kongsberg Innovasjon eller Næringshager. Sjekk den som ligger deg nærmest. www.k-i.no , http://teknologiformidling.no/ 
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Generell oversikt som senere utdypes
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SkatteFUNN

SkatteFUNN kan bidra med finansiering når

• Du skal utvikle nye eller bedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser

• Du har et målrettet og avgrenset prosjekt for å oppnå dette

• Prosjektet skal fremskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter i forbindelse med utviklingen

• Bedriften din har nytte av resultatet

Korona påvirkning

• SkatteFUNN-søknader vil behandles i løpet av tre uker frem til sommeren.

• SkatteFUNN-prosjekter som er igangsatt og blir forsinket som følge av situasjonen, kan be om ett års 
forlengelse
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www.skattefunn.no

http://www.skattefunn.no/


SkatteFUNN

• https://forskningsradet.pameldingssystem.no/skattefunn-kurs-vestfoldogbuskerud

• Målgruppe for arrangementet er bedrifter og samarbeidspartnere som planlegger 

kunnskapsarbeid eller forskningsprosjekter i forbindelse med utvikling av nye varer, 

tjenester og produksjonsprosesser.
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Skattefunn webinar 6/5-2020

https://forskningsradet.pameldingssystem.no/skattefunn-kurs-vestfoldogbuskerud


Innovasjon Norge

Oppstartfinansiering

• For kommersialiseringstilskudd øker vi andelen tilskudd Innovasjon Norge kan gi fra 50 prosent til 75 prosent av de totale kostnadene. Vi åpner også for 
en høyere andel interne kostnader, inkludert lønn. Dette gjelder nye prosjekter og betyr at kravet til annen kapital reduseres betydelig.

• Oppstartlånet øker fra maksimalt 1,5 millioner kroner, til 2 millioner. Vi stiller ikke økte krav til kausjon eller egenkapital.

• Vi tilbyr rentefritak i seks måneder ekstra på eksisterende og nye Oppstartlån. Det vil si at samlet rentefrie periode er på to år og seks måneder.

• Oppstartsbedrifter som har mottatt Kommersialiseringstilskudd får også mulighet til å motta Oppstartlån. Tidligere har det bare vært mulig å motta støtte 
fra en av ordningene. Endringen gjelder både eksisterende og nye kunder.

Innovasjonskontrakter og Miljøteknologiordningen

• Innenfor Miljøteknologiordningen og Innovasjonskontrakter åpner vi for forprosjekter.

• Kravet til bidrag fra pilotkunder i forbindelse med Innovasjonskontrakter halveres.

• Helsesektoren

Innovasjontilskudd (2mld) (Ekstraordinært i tillegg til de eksisternede) NB!!!

Se andre områder https://www.innovasjonnorge.no/no/
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Ikke under en kompetansemeglers området men….
Krisepakken: https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/finansiering2/krisetiltak/

https://www.innovasjonnorge.no/no/
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/finansiering2/krisetiltak/


Midler og tiltakspakker fra Viken Fylkeskommune

• https://viken.no/om-fylkeskommunen/koronavirus/tiltakspakke-for-vikensamfunnet

/

Se ellers oversikten over andre søkbare støtteordninger

• https://viken.no/tjenester/tilskudd-og-stotte/

Bruk ellers Regionalforvaltning for å søke

• https://regionalforvaltning.no/Startside/VelkommenStotteordning.aspx?
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Fylkesrådet i Viken fremskynder en rekke tiltak for å hjelpe Viken-samfunnet 
i koronakrisen. Flere tiltak kommer i ukene framover. 

https://viken.no/om-fylkeskommunen/koronavirus/tiltakspakke-for-vikensamfunnet/
https://viken.no/om-fylkeskommunen/koronavirus/tiltakspakke-for-vikensamfunnet/
https://viken.no/tjenester/tilskudd-og-stotte/
https://viken.no/tjenester/tilskudd-og-stotte/
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Viken fylkeskommune skal legge til rette for etablering av flere arbeidsplasser og økt verdiskaping i næringslivet. Nettverkssamarbeid mellom flere bedrifter 
er et virkemiddel for å utløse dette potensialet. 

Hvem kan søke:  

Tre eller flere bedrifter som samarbeider om et utviklingsprosjekt for å styrke innovasjonsevne, konkurransekraft og verdiskaping. 

 Hva kan det søkes om:  

Støtte kan gis til nettverksfasilitering og kompetansedeling som er nødvendig for å mobilisere til og gjennomføre et innovasjonsprosjekt. 

 - Som fasilitering regnes f.eks. tilrettelegging for og gjennomføring av møter, kreative prosesser, opplegg for analyser, strategiprosesser, kompetansetiltak og 
kompetansedeling samt intern og ekstern kommunikasjon.  

- Som kompetansedeling regnes formell eller reell faglig utvikling for nettverket/virksomhetenes medarbeidere i tråd med nettverkets/virksomhetenes mål 
og verdier.  

- Som utviklingsprosjekt regnes ny anvendelse eller utvikling av et nytt produkt, en prosess eller en tjeneste, eller utvikling av nytt marked. 

 Prosjekter som har en beskrevet kommersiell ambisjon og en klar forankring i fylkeskommunenes planer, vil bli prioritert. 

  Det kan gis støtte inntil tilsvarende beløp (tid og /eller kontanter) som satses fra bedriftene/nettverket. 

Maksimalt støttebeløp er 500 000 kroner.  

https://www2.regionalforvaltning.no/Stotteordning/ShowStotteordningJS.aspx?Stotteordning_Id=llviRSb3aUw%3d&Utskrift=1 
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Viken Fylkeskommune
Bedriftsnettverk

https://www2.regionalforvaltning.no/Stotteordning/ShowStotteordningJS.aspx?Stotteordning_Id=llviRSb3aUw%3d&Utskrift=1


FORREGION

https://viken.no/aktuelt/12-millioner-kroner-til-forskning
-og-innovasjon-i-viken.19550.aspx

https://www.forskningsradet.no/om-forskningsradet/pro
grammer/forregion/

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2019/forpro
sjekt-for-a-mobilisere-bedrifter-til-forskning/

De 12 millioner kronene fra Forskningsrådet kommer 
godt med i vår satsing på et nyskapende næringsliv i hele 
Viken. Vi skal spille på lag med Vikens sterke innovasjons- 
og forskningsmiljøer for å fremme næringslivets 
innovasjonsevne og konkurransekraft.
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Forprosjekt

Johan Edvard Grimstad (Sp), Fylkesråd for næringTom-Egil Jensen

Maks støttebeløp i forprosjekter Forregion Buskerud vil fortsatt være 200 000, hvor 
80% skal gå til innkjøp av Fou (dette er krav fra Forskningsrådet).

Vi senker kravet om egeninnsats til 20% av omsøkt beløp. Det betyr at prosjektene 
kan være på totalt 240 000.

https://viken.no/aktuelt/12-millioner-kroner-til-forskning-og-innovasjon-i-viken.19550.aspx
https://viken.no/aktuelt/12-millioner-kroner-til-forskning-og-innovasjon-i-viken.19550.aspx
https://www.forskningsradet.no/om-forskningsradet/programmer/forregion/
https://www.forskningsradet.no/om-forskningsradet/programmer/forregion/
https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2019/forprosjekt-for-a-mobilisere-bedrifter-til-forskning/
https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2019/forprosjekt-for-a-mobilisere-bedrifter-til-forskning/
https://viken.no/handlers/bv.ashx/i3d1ed0fe-16f8-4338-b31c-e99664c0f06f/w1200/q118/kdee317571235/johan-edvard-grimstad-sp-fylkesrad-for-naring-03.jpg


RFF

https://www.regionaleforskningsfond.no/viken/rffviken/2020/regionalt-kvalifiseringsprosjekt-2020/

• Målgruppen for utlysningen er små og mellomstore bedrifter og kommunal offentlig sektor.

• 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. 

• Søknader innkommet innen torsdag 30. april kl 13.00 - vedtak vil bli fattet innen 1. juni 

• Søknader innkommet innen torsdag 2. juni kl 13.00 - vedtak vil bli fattet innen 15. juli

• RFF gir inntil 70 % støtte til prosjektene. 

• 200-350.000,- per prosjekt. 

https://www.regionaleforskningsfond.no/viken/rffviken/2020/regionalt-kvalifiseringsprosjekt-2020/


Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Regionens prioriterte områder er beskrevet i politisk vedtatt policy-dokument.
• Klima, miljø og energi: vann/avløp, fornybar energi, energieffektivitet, mat/landbruk, biobasert produksjon, 

natur-og ressursforvaltning.

• Helse og omsorg: livsvitenskap, helse-og velferdsteknologi, folkehelse, tjenesteutvikling.

• Utdanning og oppvekst: læringsteknologi/«EdTech», integrering/inkludering, frivillighet.

• Teknologi: digitalisering, miljøteknologi, mikro-/nanoteknologi, systemutvikling, smartteknologi, 
prosessteknologi, maritim teknologi og andre muliggjørende teknologier.

• By-, steds-og regionutvikling: samferdsel og transport, reiseliv og opplevelser, attraksjonskraft, kultur.

https://www.regionaleforskningsfond.no/contentassets/08eab532ae394e4ea9aedf9b7b14777f/rff-viken_policydokument.pdf


Forskningsrådet:

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.

Innovasjonsprosjektet skal ta utgangspunkt i en unik idé om nye eller forbedrede produkter, tjenester eller 
løsninger hos bedriftene som deltar i prosjektet. Innovasjonen skal føre til bærekraftig vekst og 
konkurransekraft for bedrifter i Norge. Innovasjonsprosjektet skal også gi andre samfunnsøkonomiske 
gevinster, som for eksempel deling av forskningsbasert kunnskap og bidrag til å løse samfunnsutfordringer.

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2020/innovasjonsprosjekt-i-naringslivet/
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Innovasjonsprosjekt i næringslivet

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2020/innovasjonsprosjekt-i-naringslivet/


Forskningsrådet: 

Forskningsrådet er nå i løpende dialog med FoU-institusjonene, næringsorganisasjonene og en rekke enkeltbedrifter for å kartlegge 
situasjonen og iverksette effektive tiltak for aktører som er i en vanskelig situasjon på grunn av inntjenings- eller kapitalbortfall.

● Vi starter med løpende mottak av innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN) og vil bevilge nye prosjekter tre eller fire ganger i 
løpet av 2020. Vi har i overkant av 1,2 milliarder kroner for nye IPN-prosjekter i år og vil løpende vurdere denne rammen.

● Vi vil bruke statsstøtteregelverkets handlingsrom med hensyn til støttegrad og vurdere størrelse og form for egenandeler i 
prosjekter der det er mulig.

● SkatteFUNN-søknader vil behandles i løpet av tre uker frem til sommeren.
● SkatteFUNN-prosjekter som er igangsatt og blir forsinket som følge av situasjonen, kan be om ett års forlengelse.

Les mer om tiltakene for næringslivet
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Koronaviruset: Tiltak for å møte situasjonen
https://www.forskningsradet.no/nar-du-har-fatt-finansiering/prosjektendringer/blir-forskningsprosjektet-deres-pavirket-av-situasjonen-med-koronaviruset/#Soknadsfr
isten

https://www.forskningsradet.no/nyheter/2020/naringslivet-koronakrisen/
https://www.forskningsradet.no/nar-du-har-fatt-finansiering/prosjektendringer/blir-forskningsprosjektet-deres-pavirket-av-situasjonen-med-koronaviruset/#Soknadsfristen
https://www.forskningsradet.no/nar-du-har-fatt-finansiering/prosjektendringer/blir-forskningsprosjektet-deres-pavirket-av-situasjonen-med-koronaviruset/#Soknadsfristen


Om innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN)

• Innovasjonsprosjekt i næringslivet er et bedriftsledet forskningsbasert innovasjonsprosjekt. 
Målet er å motivere bedrifter til å ta høyere risiko og investere mer i forskning og 
innovasjon som kan skape nye eller forbedrede produkter eller tjenester. For å gi 
bedriftene mulighet til å komme raskere i gang med nye prosjekter, innfører vi nå løpende 
søknadsmottak ut 2020. I 2020 vil Forskningsrådet investerer minst 1,2 milliarder kroner i 
slike prosjekter.

• Informasjon om løpende søknadsmottak og flere bevilgninger gjennom året vil legges ut på 
våre nettsider i løpet av et par uker. (slutten av April 2020)

• Les den generelle beskrivelsen om innovasjonsprosjekter i næringslivet her
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https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/hvem-kan-soke-om-finansiering/naringsliv/innovasjonsprosjekt-naringsliv/


Forskningsrådet: 
Midler til å mobilisere tjenestenæringer til forskning

• Midlene skal bidra til økt FoU-aktivitet i tjenestenæringer som i dag er lite representert i 
den næringsrettede porteføljen: reiseliv, kulturnæringer, finans og varehandel.

• Alle former for aktiviteter som bidrar til å styrke koordinering, planlegging og nettverk med 
sikte på å utvikle og styrke FoU-aktiviteteten

• Hensikten er å etablere samarbeid for å søke støtte til FoU-prosjekter på et senere 
tidspunkt, enten gjennom åpen utlysning for Innovasjonsprosjekt i næringslivet i 2020 eller 
tematisk Kompetanse- og samarbeidsprosjekt-utlysning med søknadsfrist 18. november 
2020 (kommer).

• https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2020/midler-til-a-mobilisere-tjenestenaringer
-til-forskning/
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Støttegrenser Kr 50 000-500 000. Mulighet for 100% støtte
Antatt tilgjengelige midler Kr 10 000 000
Prosjektvarighet 1-12 måneder
Søknadsfrist Løpende

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2020/innovasjonsprosjekt-i-naringslivet/
https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2020/midler-til-a-mobilisere-tjenestenaringer-til-forskning/
https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2020/midler-til-a-mobilisere-tjenestenaringer-til-forskning/


Ta kontakt !!
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(Oppdaters med hele korpset, når websiden er på plass ;-)) 

Energi & Miljø Harald Østerberg M: 99 25 68 78
E: harald@solidrock.no

Helse Bent Håkon Lauritzen M: 91 84 41 64
E: bhl@lauritzen.no

Reiseliv Solveig Svardal M: 901 80 594
E: svardal@tmforsk.no

Teknologi Per Olve Tobiassen M: 95 94 56 56
E: perolve@broadpark.no


