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• bidrar årlig med rundt 10 mrd. i investeringer inn i norsk økonomi gjennom støtte 
til forskningsorganisasjoner, næringsliv og offentlig sektor. 

• har et bredt næringsrettet oppdrag hvor vi både gir direkte støtte til FoU-
prosjekter i og for næringslivet og indirekte støtte gjennom SkatteFUNN-
ordningen. 

• bistår med verktøy og rådgivning i prosessen fra idé til forskningsprosjekt.

Offentlig sektor RådgivningNæringsliv

Forskningsrådet

Investeringer

Forsknings-
organisasjoner



som løses gjennom forskning



Innovasjonen er målet og 
FoU er middelet for å nå målet

Hva er et Innovasjonsprosjekt i næringslivet?
• Nye eller betydelig forbedrede:

• produkter eller tjenester
• metoder eller prosesser for produksjon, 

leveranse eller distribusjon
• former for ledelse, organisering, 

arbeidsforhold eller kompetanse
• forretningsmodeller

• Samarbeid med én eller flere partnere
• Gir samfunnsmessige gevinster og et klart bidrag til 

FNs bærekraftsmål
• Tilskuddet reduserer risiko for bedrifter som 

investerer i teknologisk eller faglige risikofulle 
prosjekter



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
Samsvar med krav og forventinger til IP-N. 

Samsvar med tematiske og budsjettmessige prioriteringer 

og andre krav og føringer i utlysningen. 

Innovasjonsprosjekt i næringslivet

Vurdering av søknadene 



Prosjekt-
kanvas

Fra idé til 
forskningsprosjekt

Lenke

Prosjektkanvas er et verktøy med 
spørsmål som hjelper deg å avklare 

om du har et FoU-prosjekt. 
Det er også godt egnet for dialog med 
aktører som er involvert i prosjektet 

til å bygge og utvikle prosjektet. 

https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/hvem-kan-soke-om-finansiering/naringsliv/prosjektkanvas/














LENKE

https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/hvem-kan-soke-om-finansiering/naringsliv/


LENKE

https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/hvem-kan-soke-om-finansiering/naringsliv/ordninger-for-okonomisk-stotte/


LENKE

https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/hvem-kan-soke-om-finansiering/naringsliv/Verktoy-og-rad-FoUI-prosjekt/


LENKE

https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/hvem-kan-soke-om-finansiering/naringsliv/Prosjektverksted/


LENKE

https://www.vestlandfylke.no/forsking/kom-i-gang-med-forsking-i-bedrift---forregion/


LENKE

https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/hvem-kan-soke-om-finansiering/naringsliv/prosjektkanvas/
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Støtteordninger for forskning, utvikling og bedriftsutvikling

SkatteFUNN



Europas første 
undervannsrestaurant

Foto: Brita Skuland

Forskning er nøkkelen 
til restaurantsuksessen

https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/hvem-kan-soke-om-finansiering/naringsliv/prosjekter-naringslivet/underrestaurant/


Se «Digitalt kurs 
om SkatteFUNN

Våren 2020»

Alle gjennomførte SkatteFUNN-webinarer

SkatteFUNN 
- Ny kunnskap skaper verdier

Skattefradrag for 
dokumenterte 
FoU-utgifter

Prosjektet må

• ha en nyhetsverdi i produkt, tjeneste eller 
prosess

• være et forsknings- og/eller utviklingsprosjekt og 
det må kunne skilles fra vanlig drift 

• gi dere ny kunnskap eller nye ferdigheter 
gjennom prosjektarbeidet 

• være til nytte for bedriften

https://videoportal.rcn.no/#/videos/4c89dbca-5fa0-44da-800c-199693bb9442
https://videoportal.rcn.no/#/videos/4c89dbca-5fa0-44da-800c-199693bb9442
https://www.skattefunn.no/aktuelt/opptak-av-gjennomforte-webinar/


Prosjektbanken

I Prosjektbanken finner du en oversikt over 
prosjekter som har fått støtte fra 
Forskningsrådet. 
Du kan se statistikk eller sammendrag og 
annen informasjon om prosjekter i et utvalg.
Du kan sortere på f.eks søknadstype eller 
fylke. Og fritekstsøk på f.eks bedrift, 
tematisk stikkord el. 

LENKE

Note: Vi har fått «ny» Prosjektbank mars 2021. Hvis historikken i nettleseren din har tatt vare på den gamle inngangen kan det 
være du får feilmelding. Hvis du taster ctrl + shift + r (i nettleseren) slettes historikken og feilmeldingen blir borte.

https://prosjektbanken.forskningsradet.no/


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

Type bedrift/type 
aktivitet

Industriell 
forskning

Eksperimentell 
utvikling

Små bedrifter 70 % 45 %

Mellomstore bedrifter 60 % 35 %

Store bedrifter 50 % 25 %

Statsstøtteregelverket regulerer hva bedrifter maksimalt kan motta av støtte. Den enkelte utlysning angir hva støttegraden i den
spesifikke utlysningen er. Det kan dermed være rom for å kombinere utlysninger innenfor statsstøtteregelverket.

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


Industriell forskning (Industrial research) 

22.03.2021 Kolumnetittel24

«industriell forskning» planlagt forskning eller kritisk undersøkelse med sikte på tilegnelse av ny kunnskap og nye ferdigheter for å 
utvikle nye produkter, prosesser eller tjenester, eller med sikte på en betydelig forbedring av eksisterende produkter, prosesser 
eller tjenester. Dette omfatter utforming av komponenter til sammensatte systemer og kan omfatte utvikling av prototyper i et 
laboratoriemiljø eller i et miljø med simulerte grensesnitt mot eksisterende systemer samt av pilotprosjekter, når det er 
nødvendig for den industrielle forskningen og særlig for å validere allmenn teknologi

Statsstøttereglene – kategorisering av aktiviteter

Eksperimentell utvikling (Experimental development)
«eksperimentell utvikling» tilegnelse, kombinering, utforming og bruk av eksisterende vitenskapelige, teknologiske, 
forretningsmessige og andre relevante kunnskaper og ferdigheter med sikte på å utvikle nye eller forbedrede produkter, prosesser 
eller tjenester. Dette kan også omfatte for eksempel virksomhet som tar sikte på begrepsmessig definisjon, planlegging og 
dokumentasjon av nye produkter, prosesser og tjenester.

Eksperimentell utvikling kan omfatte utforming av prototyper, demonstrasjoner, pilotprosjekter, prøving og validering av nye eller 
forbedrede produkter, prosesser eller tjenester i miljøer som er representative for de reelle driftsforholdene, der hovedmålet er 
ytterligere teknisk forbedring av produkter, prosesser eller tjenester som ikke er fullt utviklet. Dette kan omfatte utvikling av en 
kommersielt anvendelig prototype eller et kommersielt anvendelig forsøksprosjekt, som nødvendigvis er det endelige 
kommersielle produktet, og som er for dyrt å produsere for bruk bare til demonstrasjon og validering. 

Eksperimentell utvikling omfatter ikke rutinemessige eller regelmessige endringer av eksisterende produkter, produksjonslinjer, 
produksjonsprosesser, tjenester eller annen pågående virksomhet, selv om disse endringene kan utgjøre forbedringer


