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- Det lønner seg 
å tenke nytt!
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Egenutført FoU og andre prosjektkostnader 20 millioner

Med innkjøp fra godkjent FoU-institusjon 40 millioner

Maksimalt antall timer per ansatt per år 1850 timer

Timesats* 1,2 promille årslønn

Maksimal timesats egne ansatte 600 kroner

Dette kan du få for prosjekter i 2016

Skattefradrag: SMB 20 %, Store bedrifter 18 %

*Ulønnet arbeidsinnsats gir ikke fradrag i SkatteFUNN.



Samarbeidsmodellen for petroleumsforskning

Basis og 
brukerdrevet 
FoU

Piloter og 
teknologi 
demonstrasjon

Marked

PETROMAKS 2-
Forskning og 
utvikling

DEMO 2000
Demonstrasjon 
og pilotering



Energieffektiv og renere 
produksjon

Leting og økt utvinning
Kostnadseffektiv boring og 

intervensjon

Fremtidens teknologier for 
produksjon, prosessering 

og transport

Styret sammensatt av
representater fra
oljeselskaper, 
leverandørindustrien, 
akademia , institutter og 
Forskningsrådet

TTA-medlemmer fra akademia, oljeselskaper, leverandørindustri og instituttsektoren
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Petroleumsavdelingen 2016-budsjett:

PETROMAKS2 
280.3 mill. kroner

DEMO2000
220,5 mill.kr

PETROSENTERE
20 mill. kroner

GASSMAKS
25 mill. kroner

PETROSAM2
10 mill. kroner

Totalt 556 mill. kroner



Største program for bedrifter i petrosektoren

 Tema: OG21 

 Budsjett:288 mill NOK

 Strategisk grunnforskning, 
anvendt forskning og  
forskningsbasert innovasjon.

 Søkere: 

 Norske universiteter, 
FoU-inst og bedrifter

 Søknadsfrister:
 Forskerprosjekter/ 

Kompetanseprosjekter: 6. sept

 Innovasjonsprosjekter: 11. okt

 Forprosjekter: Avgjøres i 
jan/feb 2017

 Tema: OG21 
 Budsjett:122+15 mill NOK

 Demonstrasjon og 
Pilotering.

 Søkere:
 Norske bedrifter og 

Teknisk industrielle 
institutter

 Søknadsfrister:
 Forprosjekter: løpende
 Demoprosjekter: 15. februar. og 

11.oktober.

PETROMAKS2 DEMO 2000



PETROMAKS 2 Fylkesvis fordeling (2012 -2016)



DEMO2000 Fylkesvis fordeling (2004 – 2016)



Mål for PETROMAKS 2

 Ved kunnskaps- og næringsutvikling skal 
programmet bidra til økt verdiskaping for 
samfunnet ved at norske petroleumsressurser 
utvikles og utnyttes optimalt innenfor miljømessig 
forsvarlige rammer



Petromaks2 Strategiske prioriteringer

Næringslivet

 Små- og mellomstore 
bedrifter

 Større bedrifter –
bare ved tydelig 
addisjonalitet 

Forskningsmiljøene

 Kompetanse

 Rekruttering

 Forskningsbasert 
undervisning



Hvilken type prosjekter støtter Petromaks2?

Industriell forskning Eksperimentell utviklingGrunnforskning

«Forskerprosjekt»

«Kompetanseprosjekt for 
næringslivet»

«Innovasjonsprosjekt i 
næringslivet»

Kun for forskningsinstitusjoner, 
universiteter og høyskoler

Forskningsinstitusjon, universitet og 
høyskole som søker, men må ha 

med næringslivspartner

Næringslivet som søker. Prosjektsamarbeid med 
forskningsinstitusjoner og andre bedrifter



Innovasjonen

FoU-
prosjektet

Innovasjon = nytt, nyttig og nyttiggjort

Innovasjonsprosjekt i næringslivet 

Et innovasjonsprosjekt:

• Bedriften eier prosjektet, men kan 
samarbeide med andre

• muligheter for verdiskapende
fornyelse hos bedriftene

• Normal varighet 2-4 år

• må inneholde forskning

• Maksimal 50 % finansiering fra 
PETROMAKS 2

• Prosjektbeskrivelse må følge angitt 
mal



Planlagte utlysninger i PETROMAKS 2 i 2017 
 oppstart i 2018

 Forskerprosjekt og Kompetanseprosjekter for 
næringslivet:
 Søknadsfrist: 06.09.17 klokka 13:00

 Alle tema. Inkl. tema 5 i programplanen

 Innovasjonsprosjekter i næringslivet
 Frivillig skisse

 Hovedsøknadsfrist: 11.10.17 klokka 13:00

 Alle tema. Inkl. tema 5 i programplanen

 Mulig videreføring av Havteknologi/grønn vekst?

Alle utlysninger vil bli publisert på 
www.forskningsradet.no/PETROMAKS2

http://www.forskningsradet.no/PETROMAKS2


Kontaktperson for PETROMAKS 2

 www.forskningsradet.no/PETROMAKS2

 Programkoordinator - Tarjei N. Malme

 93859808

 tnm@rcn.no

http://www.forskningsradet.no/PETROMAKS2
mailto:tnm@rcn.no


DEMO 2000 intensjon og viktige forhold

 Å støtte utvikling og demonstrasjon av prototyper og 
pilotinstallasjoner offshore eller ved godkjente anlegg på 
land.

 Å fremme samarbeid mellom leverandørindustri og 
oljeselskaper for å sikre at det utvikles og tas i bruk ny 
teknologi som kan senke kostnader på norsk sokkel, øke 
utvinningen, redusere klimautslippene samt bedre helse, 
miljø og sikkerhet.

 Å bidra til å sikre norsk kompetanse, sysselsetting og en 
konkurransedyktig leverandørindustri.

DEMO 2000 ønsker:



Hovedpunkter for DEMO 2000 i 2017

 Bevilgning fra OED 122 millioner 

 Bevilgning fra UD 15 millioner 

 Utlysning med frist 15. februar 
og 11.oktober

 Trolig videreføring av 
forprosjektordning for SMB-
bedrifter, støtte 100’ kroner for 
å etablere JIP.

 Løpende



Utlysningen 15.02.2017 kl. 13.00

 Utlysning 100 mill. kroner
 30 millioner øremerket nordområdene

 Prosjektoppstart i perioden 
01.05.2017 – 01.10.2017

 Prioriteringer følger OG21:
 Energieffektiv,  bærekraftig 

og miljøvennlig teknologi

 Leting og økt utvinning

 Boring og 
brønnintervensjoner

 Teknologi for produksjon, 
prosessering og transport

 Logistikk, Kommunikasjon og 
SAR-tjenester

 Maksimalt søkt beløp: 

25% av prosjektkostnadene, 
oppad begrenset til 25 mill. 
kroner per prosjekt

 Statsråden kan komme på 
besøk



Utlysningens intensjon og viktige forhold

Følgende prosjekter prioriteres:

 Teknologier som fører til kostnadsreduksjon for felter under utbygging og drift, 
herunder kostnadseffektive miljøtiltak og energieffektivisering. 

 Prosjekter som er modne for en tidlig oppstart og gjennomføring.

 Prosjekter som sikrer sysselsetting og kompetanse i petroleumsnæringen.

Ved lik relevans prioriteres:

 Kvinnelig prosjektleder

 Nordnorsk deltagelse

 Søker er norsk leverandørbedrift (eller institutt) i samarbeid med sluttbruker.

 Søker og sluttbruker dekker min. 75% av totale prosjektkostnader.

 Støtten på maks. 25% skal være utløsende for prosjektet.

 Prosjektet må sikre at norske arbeidsplasser beholdes og at IP-rettigheter forblir i 
Norge.



Hvor finner vi utlysningene

www.forskningsradet.no/DEMO2000

http://www.forskningsradet.no/DEMO2000




Husk mal for 
prosjekt-
beskrivelsen











Evalueringsprosess - Kriterier for tildeling 
av søknader

Søknaden må 
tilfredsstille krav 
om:

 Mal/format

 Vedlegg

 Hovedintensjon 
spesifisert i 
utlysningen

Forvurdering

Administrasjonen

Avvisning

Karaktersetter 
følgende:

 Innovasjonsgrad

 Verdiskapnings-
potensiale for 
bedriftspartnere 
og nytte for 
norsk sokkel

 Eksportpotensial

 Reduserte 
klimautslipp og 
HMS

 Prosjektkvalitet

 Gjennomførings-
evne

Karakterer: 7-1

Faglig vurdering

Ekspertene

Karaktersetter 
følgende:

 Pilot 

 Finansiering

 Addisjonalitet

 Dokument-
kvalitet

Karakter: A-B-C

Faglig vurdering

Administrasjonen

7: Fremragende 
(>6,3+3A)

6: Svært godt 
(>5,5+2A)

5: Meget godt 
(>4,6+1A)

4: Godt

Ingen 3/2/1 el C

3: Mindre godt 

(har 3/2/1/C)

2: Svakt

1: Dårlig

Hovedkarakter

Administrasjonen

Sortering:

 Karakterer

 Prioritering i 
tildelingsbrev/

utlysning

 Tematisk 
fordeling

 Eksisterende 
portfolio

 Økonomi

Rangering

Administrasjonen
Teknisk Forum

Innstilling til 
programstyret





AICV Autonomous Inflow Control Valve



P&A everlasting barrier



Kontaktpersoner DEMO 2000

 For andre spørsmål kontakt:

 Anders J. Steensen ajs@forskningsradet.no

 Mob: 90868254

 Inger-Lise Rismark iri@forskningsradet.no

 Mob: 90094179

 Øyvind V. Salvesen ovs@forskningsradet.no

 Mob: 40484219

 Hanne Marie Nilsson hmn@forskningsradet.no

 Mob: 98485248

mailto:ajs@forskningsradet.no
mailto:iri@forskningsradet.no
mailto:ovs@forskningsradet.no
mailto:hmn@forskningsradet.no

