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Oslofjordfondet i 2018 –kort oppsummert

Oslofjordfondets region skiller seg ut fra de andre fondsregionene
ved at næringslivet står for hoveddelen av forskningsaktiviteten.
I 2018 har Oslofjordfondet generert nye forskningsaktiviteter for
mer enn 79 millioner kroner i fondsregionen, og mer enn 100 ulike
regionale virksomheter er involvert.
Fondet har særlig fått fram gode prosjekter innenfor miljø, energi og
teknologiområdet, der flere prosjekter har bidratt til lovende
innovasjoner. I 2018 har det resultert i 14 nye produkter, 5
patenter, etablering av 3 nye foretak og utvikling av 7 nye
forretningsområder i eksisterende bedrifter.
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1. Oppsummering
a) Mål og måloppnåelse
Oslofjordfondet består av fylkene Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold.
Oslofjordfondet har som hovedvisjon at FoU-arbeid skal styrke kunnskapsutviklingen,
verdiskapingen og mulighetene for en bærekraftig utvikling av hele regionen.
Dette innebærer at Oslofjordfondet skal:
•

Ha et hovedfokus på forskningsdrevet innovasjon

•

Stimulere til et tettere samarbeid mellom forskningsinstitusjoner og styrke koblingene til
næringsliv og offentlig sektor i egen region

•

Ha fokus på systematisk kunnskapsoppbygning og erfaringsformidling, for å sikre at
forskningsresultater og ny kunnskap tas i bruk i bedriftsutvikling, i næringsutvikling og i
annet regionalt utviklingsarbeid.

b) Regionale utfordringer
Oslofjordfondsregionen skiller seg ut fra de andre fondsregionene ved at regionen har et
forskningsintensivt næringsliv som står for hoveddelen av forskningsaktiviteten i regionen. Mer
enn 80 % av FoU-utgifter i regionen er utført av næringslivet, og næringslivet har den største
andelen av FoU-årsverk i regionen. Det har vært vekst i antall utførte FoU-årsverk i hele
regionen, og næringslivet på Kongsberg er et av landets mest forskningsintensive miljøer1.
Doktorgradstettheten ved FoU-institusjonene i regionen er lavere enn landsgjennomsnittet1,
men er i positiv utvikling og Høgskolen i Sørøst-Norge fikk status som universitet i mai 2018.
Fondet arbeider strategisk med å mobilisere de regionale FoU-miljøene til å samarbeide med
regionalt næringsliv og offentlig sektor.
Etterspørsel etter ny kunnskap og bruk av forskningsresultater i utvikling av offentlig sektor og
kommunal sektor spesielt, er et av hovedmålene for fondet. Offentlig sektor i regionen har
begrenset forskningsaktivitet, og fondet har en særs utfordring i å rekruttere flere kommuner til
å søke forskningsmidler. Andelen kommuner som er aktive samarbeidspartnere i pågående
forskningsprosjekter er økende.
Fondsregionens utfordring blir både å øke kompetansenivået, forskningskompetansen og
forskningsaktiviteten.

Den norske forsknings og innovasjonssystemet – statistikk og indikatorer 2016-2018
http://www.forskningsradet.no/prognett-indikatorrapporten/Indikatorrapporten_2016/1254018195927
https://www.forskningsradet.no/prognett-indikatorrapporten/Indikatorrapporten_2017/1254026172832
https://www.forskningsradet.no/prognett-indikatorrapporten/Indikatorrapporten_2018/1254032935368
1
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c) Bestillingsbrevets føringer
Fylkestingene i de fire fylkene har pålagt fondsstyret følgende føringer for styrets prioriteringer:
1. Finansiere forskningsprosjekter av god kvalitet innenfor regionenes prioriterte
satsingsområder:
•

Klima, miljø og energi

•

Helse og omsorg

•

Velferd, utdanning og oppvekst

•

By-, steds- og regionutvikling

•

Teknologi

2. Stimulere til at regionalt næringsliv og offentlige virksomheter initierer forskning og tar i
bruk resultater fra FoU for å styrke sin verdiskaping, konkurransekraft, kompetanse,
innovasjons- og omstillingsevne.
3. Bidra til kompetanseutvikling i FoU-institusjoner regionalt og knytte de tettere til øvrige
regionale FoU-aktiviteter.
4. Sørge for tett samspill mellom aktiviteter i regionen og deres relasjoner til andre
nasjonale og internasjonale programmer og aktiviteter.
Søknadstypene Regionale bedriftsprosjekter og Regionale offentlige prosjekter prioriteres.
Bakgrunnen er ønsket om å øke den mobiliserende effekten av fondets innsats når det gjelder
bruk av FoU i bedrifter og offentlig sektor.
Utlysing av kvalifiseringsstøtte bør gjøres bredt for alle søkergrupper. Bakgrunnen er ønsket om
å etablere nye samarbeidskonstellasjoner og styrke prosjektkvalitet med tanke på kvalifisering
for andre finansieringsmuligheter.
Oslofjordfondet bør vektlegge prosjekter som er basert på, eller fremmer, FoU-samarbeid, og
forskningsprosjektene bør ha nasjonale og internasjonale ambisjoner gjennom mål om, og
potensial for å kople seg opp mot nasjonale og internasjonale programmer.

d) Hovedresultater
1. Hovedresultater i 2018
Oslofjordfondet er av den oppfatning at fondet er med på å styrke forskning for regional
innovasjon og regional utvikling, og at det er et viktig bidrag for å utvikle gode og
konkurransedyktige FoU-miljøer i regionen. Fondet har siden oppstarten i 2010 bidratt til å
styrke forskningsdrevet innovasjon regionalt ved å finansiere regionale forskningsprosjekter av
god kvalitet innenfor regionens prioriterte satsingsområder.
Oslofjordfondet har i 2018 tildelt 35,8 millioner kr til 50 nye forskningsprosjekter hvorav 42
kvalifiseringsprosjekter og 8 hovedprosjekter. Inkludert egeninnsats fra prosjekteier og
partnere, genererer prosjektene forskningsaktivitet for mer enn 79 millioner kroner i regionen.
Oslofjordfondet har et mål om å bidra til finansiering av 20-25 kvalifiseringsprosjekter fordelt på
de fem prioriterte innsatsområder, og om lag 10 nye hovedprosjekter hvert år rettet mot
problemstillinger initiert av bedrifter eller offentlig sektor med en varighet på 2-3 år. Styret hars
nådd sine operative mål for forskningsfinansiering i 2018.
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Utlysningene av fondsmidler i 2018 har primært vært rettet mot regionalt næringsliv og offentlig
sektor. Oslofjordfondet mottar søknader fra alle de fire fylkene innenfor fondets fem
satsingsområder. Siden etableringen i 2010 har fondet behandlet 884 søknader, og tildelt
forskningsmidler til 276 kvalifiseringsprosjekter og 122 hovedprosjekter. I 2018 behandlet
styret 88 søknader fra fondsregionen. Hele 60 % av søknadene er fra regionalt næringsliv, 16
% er fra offentlig sektor og 24 % fra forskningsinstitusjoner.
Søkeraktiviteten er størst i Vestfold, og det er aktører fra Telemark, som har størst samlet
tildeling i 2018.
Fondet finansierer prosjekter med en høy grad av verdiskapingspotensial både for bedrifter og
offentlig sektor. Fondet har særlig fått fram gode søknader innenfor innsatsområdene teknologi
og klima, miljø og energi der flere har bidratt til lovende innovasjoner. Finansierte prosjekter
har i 2018 resultert i 14 nye produkter, 5 patenter, etablering av 3 nye foretak og utvikling av 7
nye forretningsområder i eksisterende bedrifter.

Regionalt offentlig prosjekt: Mot mer helhetlig planlegging og bedre prioritering av tiltak i vannregion
Glomma https://www.ostfoldfk.no/natur-og-miljo/vann/prosjekter/

Oslofjordfondet skal bidra aktivt til forskningsformidling og kunnskapsoverføring fra pågående
forskningsprosjekter. Fondet oppfordrer prosjektledere til aktiv formidling av resultater til
aktuelle målgrupper. Det er formidlet resultater fra prosjekter både for allmennheten via media
og i fagtidsskrifter. Hovedprosjektene har i 2018 rapportert om 344 formidlingsaktiviteter rettet
mot brukergrupper og allmennheten og 144 publikasjoner i vitenskapelige tidsskrift,
fagtidsskrift, rapporter, bøker og publiserte foredrag.
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Fondet bidrar til å kvalifisere flere regionale aktører til både å søke forskningsmidler og delta
som samarbeidspartner i forskningsprosjekter gjennom prosjektverksteder, kobling av
fagmiljøer, tilby løpende kvalifiseringsstøtteordning og veilede til ulike finansieringsordninger.
Fondet koordinerer sitt arbeid med andre regionale og nasjonale virkemiddelaktører. Det er
etablert et tett arbeid med fylkeskommunene og deres kompetansemeglere i fylkene,
Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og EU-nettverk Viken/EU-nettverk Sørøst-Norge.
Kvaliteten på søknader til fondet er variabel, men merkbart stigende siden oppstarten i 2010.
Fondet legger ned mye arbeid i å profesjonalisere egne søkere gjennom å arrangere en rekke
prosjektverksteder.
Fondet bidrar til at bedrifter og offentlig sektor øker sin innovasjonsevne, verdiskaping og
kompetanse ved å finansiere prosjekter fra søkere som aldri tidligere eller i liten grad har søkt
om forskningsmidler. I 2018 er 58 % av søkerne til kvalifiseringsstøtteordningen for bedrifter og
offentlig sektor nye søkere til fondet. Majoriteten av disse er små og mellomstore bedrifter.
Dokumentert samarbeid er et viktig kriterium for å få innvilget støtte. Samtlige innvilgede
prosjekter samarbeider derfor med andre aktører i eller utenfor regionen. Krav til samarbeid
stimulerer til tettere samarbeid mellom fou-institusjoner, offentlig sektor og næringsliv i
regionen, og bidrar til at flere aktører fra næringsliv og offentlig sektor får økt sin foukompetanse.

2. Fordeling av fondsmidler fra 2010 -2018
Oslofjordfondet har i perioden 2010-2018 hatt 28 utlysninger og behandlet 884 søknader.
Av 805 søknader fra institusjoner lokalisert i fondsregionen, er det innvilget 363 prosjekter
fordelt på alle fylker. Tabell 1 viser en fylkesvis fordeling av søknader og tildelte prosjekter
fordelt på kvalifiseringsstøtte og hovedprosjekter. Flest søknader kommer fra miljøer lokalisert i
Vestfold. Søknader fra Telemark har den høyeste bevilgningsprosenten i fondsregionen.
Tabell 1 Fordeling av innvilgede prosjekter i forhold til antall innsendte søknader per fylke eller fond
Fylke/Fond

Tildelte
prosjekter

Kvalifiseringsstøtte

Hovedprosjekt

Buskerud

51

16

67

163

Telemark

76

19

95

174

Vestfold

90

35

125

268

Østfold

55

21

76

200

272

91

363

805

4

31

35

79

276

122

398

884

RFF Oslofjordfondet
RFF andre fond
Totalt
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Antall søknader

Fondet har i perioden 2010-18 utlyst kvalifiseringsstøtte og hovedprosjekter innenfor alle
fondets satsingsområder. Flest søknader er innvilget innenfor klima, energi og miljø, og
teknologi. Figur 1 viser fordeling av fondsmidler per satsingsområde.
Figur 1 Fordeling av fondsmidler inkl. fellesprosjekter fra 15 % potten (millioner kroner) på satsingsområde
i perioden i 2010-18
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I bestillingsbrevet til fondet for 2016-19 er to av innsatsområdene endret fra Attraksjonskraft,
opplevelsesnæring og reiseliv til By-, steds og regionutvikling og Utdanning og opplæring til
Velferd, utdanning og oppvekst.
I løpet av de utlysningsrundene som hittil har vært gjennomført, har innsatsområdet velferd,
utdanning og oppvekst hatt lave søknadstall.

Gatelangsfotball – en velferdsinnovasjon
Å kombinere fotball med ettervern for personer som
opplever rusproblemer er et sosialt nybrottsarbeid
som fungerer.
https://www.usn.no/aktuelt-frasesam/gatelagsfotball-gir-gode-resultaterarticle221457-29238.html
og

https://www.youtube.com/watch?v=9vgmJYv8xjw

Give me a brake!
Trådløs bremseteknologi lar rullestolbrukere bremse
via en app. Nå er de ikke lengre avhengig av kraft i
armene.
Teknisk Ukeblad https://givemeabrake.com/smartbrake-in-the-news/
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2. Aktiviteter i perioden
a) Fondsstyret
Fylkestingene i Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold har for perioden 2016-2019 oppnevnt
følgende medlemmer til fondsstyret for Oslofjordfondet:
Styreverv

Navn

Stilling

Oppnevnt av

Styreleder

Rune Fredriksen

Fylkespolitiker og forsker IFE

Østfold

Nestleder

Gunn Marit Helgesen

Fylkespolitiker, styreleder i KS

Telemark

Styrerepresentanter

Terje Vegard Kopperud

Fylkespolitiker

Buskerud

Kristine Nore

Splitkon as

Buskerud

Sven Tore Løkslid

Fylkesordfører

Telemark

Liv Margit Karto

Fylkespolitiker

Vestfold

Arve Høiberg

Fylkespolitiker

Vestfold

Toril Mølmen

Fylkeskultursjef

Østfold

Siw Bodil Fredriksen

Rådgiver, Norner as

Forskningsrådet

Ole Gjølberg

Professor, NMBU

Forskningsrådet

Steinar Berthelsen

Fylkespolitiker

Buskerud

Sandra Bruflot

Fylkespolitiker

Buskerud

Hans Edvard Askjer

Fylkesvaraordfører

Telemark

Beate Marie Dahl Eide

Fylkespolitiker

Telemark

Numeriske
vararepresentanter

Terje Kirkeng

Yngvil Bjerve

Prosjekt og leverandøransvarlig,
Vesar
Engineering manager, Wood Group
Mustang Norway

Vestfold

Vestfold

Geir Helge Sandsmark

Leder, Saab technology Norway as

Østfold

David Tehrani

Rådgiver fou, Nordic Aquafarms

Østfold

Eva Nilssen
Vidar Thue-Hansen

Forskningsleder,
GE Vingmed Ultrasound
Professor emeritus, NMBU
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Forskningsrådet
Forskningsrådet

b) Styrets arbeid
Det har vært avholdt fire styremøter i 2018. Styret har behandlet 29 saker i 2018. Styret har
behandlet årsrapport for 2017, strategisk arbeid med handlingsplan, utlysninger av midler og
bevilget midler til forskningsprosjekter. Styret har vært representert på RFFs årskonferanse på
Sola og i styrelederforum med Forskningsrådet og Kunnskapsdepartementet.
Sekretariatet i 2018 består av Lill Irene Cressey (leder for sekretariatet) og Ellen Just Hansen
(rådgiver). Fylkeskommunens representanter i sekretariatet er Åge Sund (Buskerud), Marianne
Haukås (Telemark), Stein Erik Fjeldstad (Vestfold) og Gabriela Grolms (Østfold), som deltar
aktivt inn i sekretariatets arbeid med bl.a. rekrutering av søkere til fondet, informere om
fondets arbeid, arrangere prosjektverksteder og vurdere søknader i regionale paneler.
Sekretariatet har deltatt på nasjonale sekretariatsledermøter for Regionale forskningsfond og
årskonferansen for RFF.
Forskningsrådets regionalansvarlig for Buskerud og Vestfold har deltatt som observatør i
styremøter og er aktiv i arbeidet med rekruttering av søkere.

c) Informasjonsaktiviteter og profileringer
Det gjennomføres et kontinuerlig arbeid i alle fire fylker med å spre informasjon om fondet, og
forbedre kvaliteten på søknadene som sendes inn. Oslofjordfondet har vært med på å arrangere
og informere om fondet på Åpen dag for næringslivet på Herøya, Tønsberg, Kongsberg og Moss.
Arrangementet har hatt som formål å gi potensielle søkere større innblikk i hva som kreves av
en forskningssøknad og generell informasjon om Oslofjordfondet, kompetansemeglerordningen
og andre relevante virkemidler. Dette er arrangementer spesielt rettet mot næringslivet i
samarbeid med bl.a. fylkeskommunene, Forskningsrådets regionalansvarlige og Innovasjon
Norge.
Oslofjordfondet arrangerte læringsarena og prosjektverksted i Drammen. Dette arrangementet
var spesielt rettet mot offentlig sektor og var i samarbeid med RFF Hovedstaden.
Sekretariatet er i tett kontakt med kompetansemeglerkorpset i fylkene, og deltar i møter for å
informere om fondets aktiviteter og muligheter til å søke forskningsmidler.
Fylkeskommunene benytter kompetansemeglere rettet mot små og mellomstore bedrifter samt
kommunesektoren. Målet er å informere og stimulere potensielle miljøer til å søke
forskningsmidler bl.a. til Oslofjordfondet. Fondet er i dialog med Høgskolen i Østfold og
Universitetet i Sørøst-Norge, for å utvikle fou-institusjonene som en viktig regional aktør og en
foretrukket samarbeidspartner for næringslivet og offentlig sektor.
Sekretariatet bidrar inn i arbeidet til EU-nettverk Viken/Sørøst-Norge med å rekruttere flere
søkere fra fondsregionen til å delta og søke EU-finansierte prosjekter.
Styrerepresentanter, fylkespolitikere, sekretariatet og de regionale representanter for
Forskningsrådet har formidlet fondets aktiviteter og presentert fondet i ulike fora. Det er
publisert 20 nyheter på Oslofjordfondets nettside www.oslofjordfondet.no og mer enn 90
innlegg på fondets facebookside www.facebook.com/oslofjordfondet i 2018. Innlegg på fondets
facebookside omfatter både nyheter i media og publikasjoner fra prosjekter finansiert av
Oslofjordfondet og fondets egen aktivitet.
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Kunngjøring av utlysninger og informasjonsmøter er offentliggjort på fondets nettside, via
sosiale media og e-post til sentrale regionale aktører.
Regionale forskningsfond er fra september 2012 medlem av forskning.no, som er Nordens
største nettbaserte kanal for formidling fra norsk og internasjonal forskning. Fondet
samarbeider med en journalist for å sikre god kvalitet på artiklene og lette arbeidet med
forskningsformidling for prosjektlederne. Prosjekter finansiert av Oslofjordfondet har bidratt til
10 artikler i 2018:
Dirigerer regnvannet for å unngå flom
Dagens avløpssystem og superpresise værmeldinger kan brukes til å
håndtere flom mye mer effektivt enn i dag.
https://forskning.no/partner-vaer-og-vind-de-regionaleforskningsfondene/dirigerer-regnvannet-for-a-unnga-flom/294684

Fra transport til pleie
Bedre planlegging ga sykepleierne mer tid til pasientene.
https://forskning.no/2018/03/bedre-hjemmetjenester-med-nyttplanleggingsverktoy/produsert-og-finansiert-av/de-regionaleforskningsfondene
Oljen på gli
Kjemikalier som ligner på de du bruker i vaskemaskinen, kan få enda
mer olje opp fra norsk sokkel.
https://forskning.no/de-regionale-forskningsfondene-kjemipartner/disse-kjemikaliene-kan-fa-oljen-pa-glid-ut-avreservoarene/1243641

Molekylmasurka
Ved hjelp av infrarødt lys og dansende molekyler, kan matprodusenter
måle innholdet i produktene sine med pinlig nøyaktighet
https://forskning.no/2018/05/bedre-produktkontroll-med-infrarodtlys/produsert-og-finansiert-av/de-regionale-forskningsfondene

Rent vann i Glomma kommer ikke av seg selv
Vann fra landbruket som renner ut i Glomma kan forstyrre balansen i
økosystemet. Men en skjør enighet mellom landbruk, kraftindustri og
vannforvaltning har sikret vannkvaliteten
https://forskning.no/2018/04/dialog-demper-klassiske-konflikter-ivannforvaltning/produsert-og-finansiert-av/-de-regionaleforskningsfondene
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Roboter gir språkopplæring
Roboten Nao skal gjere språklæringa gøy for barna. Den leikar med
ord og omgrep saman med barna slik at dei blir gode i norsk før
skolestart.
https://forskning.no/2018/05/trener-pa-sprak-saman-medrobot/produsert-og-finansiert-av/statped

Dette bleie innlegget tar urinprøve
Et nyutviklet bleieinnlegg kan registrere stoffer i urinen. I fremtiden
kan det spare eldre pleietrengende for unødige prøver ved mistanke
om urinveisinfeksjon eller andre bakterieinfeksjoner.
https://forskning.no/universitetet-i-sorost-norge-sykepleiekjemi/dette-bleieinnlegget-tar-urinprove/272637

Skrekkscenario for varehandelen
Bedrifter må tørre å eksperimentere digitalt
https://forskning.no/forbruk-partner-universitetet-i-sorostnorge/bedrifter-ma-torre-a-eksperimentere-digitalt-menerforskere/1230184

Hvorfor får vi ikke spennende mat i klesbutikken?
De butikkene som klarer å skape en opplevelse ut over det å bare
handle varer, er de som lykkes https://forskning.no/okonomi-forbrukforskeren-forteller/forskeren-forteller-hvorfor-far-vi-ikke-spennendemat-i-klesbutikken/295181

Viktig kilde til kunnskap om mat
Mens vanlige kostholdsapper gjerne blir utviklet for at brukerne skal
gå ned i vekt, skal den nye appen Appetitus hjelpe eldre til å holde
vekta og å bedre helsesituasjonen sin.
https://forskning.no/mat-og-helse-partner-universitetet-ioslo/kostholdsapp-gjor-eldre-mer-engasjert-iernaering/1269679?fbclid=IwAR2YFxE_X4cFxYihORGc8J01GZKIijU8bCdlbHvWYlXE9_QvMhXusOmBW0M

Oppfølging av innvilgede prosjekter
Det er gjennomført oppfølgingsmøter for prosjekter, som fikk tildeling av midler i 2013-18.
Innvilgede prosjekter blir invitert til oppfølgingsmøter med sekretariatet ca. halvveis i
prosjektperioden for kvalifiseringsprosjekter og to ganger i løpet av prosjektperioden for
hovedprosjekter. Hensikten er både å få presentert resultater og fremdrift i prosjektet, samt å
lære mer om hvordan søkerinstitusjonene har opplevd Oslofjordfondet. Disse møtene har gitt
viktig læring for videre arbeid med utlysninger, tildelinger og oppfølging av prosjekter.
Tilbakemeldingene fra disse møtene er svært positive. Det er viktig at fondet viser interesse for
fremdrift og resultater av prosjektet. Resultater fra hovedprosjekter blir presentert i styremøter,
og fondsstyret har da anledning til å følge prosjektene.
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Alle prosjekter rapporterer til fondet hvert år mht. fremdrift, resultater og formidlingsaktivitet.
Regionalansvarlige i Forskningsrådet inviteres til prosjektoppfølgingsmøter.
Oppfølging av avslag og avviste prosjekter
Samtlige søkere får skriftlig tilbakemelding mht. søknadens sterke og svake sider samt
anbefalinger mht. forbedringer og fremtidige finansieringsmuligheter regionalt, nasjonalt eller
EU-midler. Det er også innledet en dialog med fylkeskommunenes kompetansemeglere,
Forskningsrådets regionalansvarlige og Innovasjon Norge mht. hvilke søkere fondet mottar
søknader fra, og hvilke prosjekter fondet finansierer. Søkere som ikke når opp i konkurransen
om prosjektmidler inviteres til prosjektverksted. Her er fokus på veiledning i søknadsskriving,
informasjon om krav og kriterier samt kobling til kompetansemeglerkorpset.

d) Utlysninger i 2018 og respons på dem
Oslofjordfondet har hatt tre utlysninger med seks søknadsfrister i 2018. Utlysningstekstene er
tilgjengelig på fondets nettside: www.oslofjordfondet.no
Oslofjordfondet utlyste totalt 31 mill. kr i 2018. Tilgjengelige ordinære midler for 2018 var 34,7
mill. kr samt renter beregnet for perioden. Oslofjordfondet utlyste 31 mill. til fondets egne
utlysninger hhv løpende frister 1.2, 1.5, 1.9, 1.11 og faste frister 14.2. og 10.10.
1. Søknadsfrist - løpende
Regional kvalifiseringsstøtte
Det var lyst ut 6 mill. kr til kvalifiseringsstøtte innenfor tema a) teknologi, b) klima, miljø og
energi, c) helse og omsorg, d) by-, steds- og regionutvikling, e) velferd, oppvekst og utdanning.
Utlysningen var åpen for bedrifter, næringsklynger, kommuner, fylkeskommuner og
interkommunale selskaper lokalisert i fondsregionen. 48 søknader ble mottatt i løpet av 2018.
Det ble søkt om totalt 11,747 mill. kr. Kvaliteten av søknadene var meget god, og styret valgte
å øke tildelingen til kvalifiseringsprosjekter. Det ble innvilget 7,737 mill. kr til 31 prosjekter.
Fordeling av søknader med løpende søknadsfrist er oppsummert i figur 2 og tabell 2.
Tabell 2: Kvalifiseringssøknader mottatt løpende i 2018 fordelt etter fylker og satsingsområder:
Fylke

Teknologi

Klima

Helse

By-, steds- og

Velferd,

Totalt

miljø og

omsorg

regionutvikling

utdanning

antall

oppvekst

søknader

energi
Buskerud

7

2

2

1

0

12

Telemark

5

8

1

0

1

15

Vestfold

5

5

2

1

0

13

Østfold

2

3

1

1

0

7

Andre

0

0

1

0

0

1

Totalt

19

18

7

3

1

48

14

Figur 2 Søknader fra løpende utlysning i 2018 fordelt etter fylker og målgrupper.

Andre
Buskerud
Telemark
Vestfold
Østfold
0

2

4

Næringsliv (42)

6

8

10

Offentlig sektor (4)

12

14

16

Forskningsinst. (2)

2. Søknadsfrist 14.2.2018
Regionale bedriftsprosjekter og regionale offentlige prosjekter:
Oslofjordfondet lyste ut 25 mill. kr til regionale bedriftsprosjekter og regionale offentlige
prosjekter innenfor alle fondets satsingsområder a) teknologi, b) klima, miljø og energi, c) helse
og omsorg, d) by-, steds- og regionutvikling og e) velferd, utdanning og oppvekst.
Det ble mottatt 21 søknader innen fristen. 11 søknader til bedriftsprosjekter og 10 til offentlige
prosjekter. Det ble søkt om totalt 76,3 mill. kr. To prosjekter ble avvist og 19 prosjekter ble
sendt videre til Forskningsrådet for ekspertpanelvurdering. Fordeling av søknader til
Oslofjordfondet med søknadsfrist 14.2 er oppsummert i figur 3 og 4 og tabell 3.
Tabell 3: Søknader mottatt 14.2.2018 fordelt etter fylke og satsingsområde.
Fylke

Teknologi

Klima,

Helse

By-, steds- og

Velferd,

Totalt

miljø og

omsorg

regionutvikling

utdanning

antall

oppvekst

søknader

energi
Buskerud

4

0

0

0

1

5

Telemark

1

2

1

2

0

6

Vestfold

1

2

0

1

0

4

Østfold

0

3

2

1

0

6

Totalt

9

9

2

4

3
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Figur 3 Søknader fra utlysning 14.2.2018 fordelt etter fylker og målgrupper.

Buskerud
Telemark
Vestfold
Østfold
0

1

2

Næringsliv (11)

3

4

Offentlig sektor (10)

15

5

6

Figur 4 Søknader fra utlysning 14.2.2018 fordelt etter fylker og satsingsområde.
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3. Søknadsfrist 10.10.2018
Regional kvalifiseringsstøtte
Det var lyst ut inntil 6 mill. kr samlet til kvalifiseringsstøtte innenfor tema a) teknologi, b) klima,
miljø og energi, c) helse og omsorg, d) by-, steds- og regionutvikling, e) velferd, oppvekst og
utdanning. Utlysningen var åpen for forskningsinstitusjoner i fondsregionen. 19 søknader ble
mottatt innen fristen. De ble søkt om totalt 4,624 mill. kr, og innvilget 2,624 mill. kr til 11
prosjekter. Fordeling av søknader med søknadsfrist 10.10 er oppsummert i tabell 4.
Tabell 4: Kvalifiseringssøknader mottatt 10.10.2018 fordelt etter fylker og satsingsområder:
Fylke

Teknologi

Klima

Helse

By-, steds- og

Velferd,

Totalt

miljø og

omsorg

regionutvikling

utdanning

antall

oppvekst

søknader

energi
Buskerud

1

0

1

0

0

2

Telemark

0

0

1

1

1

3

Vestfold

3

3

0

0

1

7

Østfold

3

1

0

2

1

7

Totalt

7

4

2

3

3
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* Søknader fra Universitetet i Sørøst-Norge er plassert i det fylke der prosjektet gjennomføres.

e) Oppsummering av utlysningene 2018
Fondet har i 2018 mottatt 88 søknader fra virksomheter lokalisert i Oslofjordfondets region.
Flest søknader er fra næringslivet med 53 søknader, offentlig sektor med 14 og 21 søknader er
fra forskningsinstitusjoner.
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3 Resultatrapportering
a) Tildelinger i 2018
Oslofjordfondet har i 2018 behandlet:
•

48 søknader til kvalifiseringsstøtte med løpende søknadsfrist i 2018

•

21 søknader til hovedprosjekter med søknadsfrist 14.2.18

•

19 søknader til kvalifiseringsstøtte for forskningsinstitusjoner med søknadsfrist 10.10.18

Fondsstyret bevilget 35 836 000 kroner til 50 regionale prosjekter i 2018:
•

10 361 000 kroner til 42 regionale kvalifiseringsprosjekter

•

12 200 000 kroner til 4 regionale bedriftsprosjekter og

•

13 275 000 kr til 4 regionale offentlige prosjekter

Vedlegg a) viser liste over prosjekttildelinger i 2018. Figur 5 og 6 viser fordeling av midler til
innvilgede prosjekter fordelt på fylke, utlysning og målgruppe.

Figur 5 Antall innvilgede prosjekter per fylke per utlysning i 2018.
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Figur 6 Fordeling av fondsmidler i 2018 (millioner kroner) per målgruppe og fylke.

Buskerud
Telemark
Vestfold
Østfold

0

2
Næringsliv

4

6

8

Offentlig sektor

17

10

12

Forskningsinstitusjoner

14

b) Tildeling i 2018 i forhold til målgruppe
Oslofjordfondet har tildelt midler til 32 prosjekter fra næringslivet, 7 fra offentlig sektor og 11
prosjekter fra forskningsinstitusjoner. Fordelingen av prosjekter per målgruppe, satsingsområde
og søknadstype er vist i figur 7 og 8. Det er tildelt mest midler til prosjekter innenfor
satsingsområdet klima, miljø og energi.
Figur 7 Prosjekttildeling i 2018 fordelt etter målgruppe og satsingsområde
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Figur 8 Fordeling av fondsmidler i 2018 (millioner kroner) på målgruppe og satsingsområde
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c) Likestilling – andel kvinnelige prosjektledere
Kvinner er prosjektleder for 1/3 av prosjektporteføljen i Oslofjordfondet. Innenfor
satsingsområdet teknologi ledes 1 nytt hovedprosjekt og 4 nye kvalifiseringsprosjekter av
kvinner. Andelen av kvinnelige prosjektledere er stabil (se figur 9).
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Figur 9 Fordeling av antall prosjektledere fordelt etter søknadstype, kjønn og bevilgnings år.
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d) Kompetanseheving og resultatformidling fra prosjektene
Fondet oppfordrer søkerne til formidling fra prosjekter både vitenskapelig,
populærvitenskapelig, via media og resultatseminar. Flere av prosjektene som fikk
prosjektstøtte i 2010 -18 har vært i media og/eller publisert resultater i 2018 (se tabell 5 og
vedlegg b). Hovedprosjektene har i 2018 rapportert om 318 formidlingsaktiviteter rettet mot
brukergrupper og allmennheten, og 127 publikasjoner i vitenskapelige tidsskrift, fagtidsskrift,
rapporter og publiserte foredrag.
Generelt er det en underrapportering på formidling av prosjekter mot relevante målgrupper.
Offentlige prosjekter har gjennomgående meget høy formidlingsaktivitet. Hovedandelen av
prosjektene finansiert av Oslofjordfondet er fra små og mellomstore bedrifter. Bedrifter har
generelt lav formidlingsaktivitet pga. behov for konfidensiell behandling av prosjektresultatene.
Ti hovedprosjekter avsluttes i 2018. Flere av hovedprosjektene rekrutterer doktorgradsstipendiater, master og bachelor studenter til sine prosjekter (se tabell 5).

Oslofjorden er syk. Kan den kureres?
Oslofjorden lider av langvarig overfiske, grumsete flomvann og høy
temperatur. Pasienten lever, men den trenger ny behandling.
https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/qnlyzL/Oslofjordener-syk-Kan-den-kureres--Even-Moland-og-Jan-Atle-Knutsen
og NRK1 Østafjells 25.05.18 «Vil redde kysttorsken»
https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheteroestafjells/201805/DKTE99052518
Fra avfall til ressurs
Plast har så mange gode egenskaper at det er vanskelig å se for seg
en verden uten den. Materialet er lett, formbart og svært holdbart.
Men de samme egenskapene gjør også plast til et miljøproblem.
Hvordan kan plast resirkuleres best mulig, slik at brukt plast blir en
råvare i stedet for avfall?
http://naturpress.no/2018/12/18/fra-avfall-til-ressurs-i-fredrikstadforskes-det-pa-plast/?fbclid=IwAR2MoMhd6i0vOHIk4yUSmYlz1bQh3AJgJhMmDA7MoANUFxLweR8qtKbaD-k
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Tabell 5

Formidlingsaktiviteter og kompetanseheving fra prosjekter rapportert inn til fondet for 2018.

Det er en underrapportering på resultatformidling til målgrupper og massemedia.
Hovedprosjekter (antall=40)
Resultatformidling

2018

Akkumulert

Formidlingstiltak mot relevante målgrupper

155

253

Populærvitenskapelig formidling

127

163

36

84

318

500

2018

Akkumulert

26

43

6

11

27

66

Utgitte bøker

1

2

Publiserte foredrag fra nasjonale konferanser

4

20

63

130

127

272

2018

Akkumulert

Bacheloroppg.

11

21

Masteroppg.

14

29

7

8

2018

Akkumulert

Resultatformidling samlet

26

26

Publikasjoner samlet

17

17

1

1

Resultatformidling fra hovedprosjekter og kvalifiseringsprosjekter

344

526

Publikasjoner fra hovedprosjekter og kvalifiseringsprosjekter

144

289

Publikasjoner i massemedia: presse, tv, radio
Resultatformidling samlet
Publikasjoner
Artikler i vitenskapelige tidsskrift
Artikler i fagtidsskrift
Publiserte foredrag fra internasjonale konferanser

Rapporter
Publikasjoner samlet
Kompetanseheving/rekruttering

PhD. Stud.
Kvalifiseringsprosjekter (antall=20)
Formidlingsaktiviteter og kompetanseheving

PhD. stud
Samlet formidlingsaktiviteter for 2018

Fredrikstad blad:http://paper.opoint.com/?id_site=11167&id_article=281733&code=199
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e) Rekruttering til andre virkemidler
Oslofjordfondet ønsker å bruke kvalifiseringsstøtten til å stimulere nye søkere til å søke
forskningsmidler. Samtidig ønsker fondet å stimulere flere miljøer fra fondsregionen til å
konkurrere om forskningsmidler nasjonalt og internasjonalt. Gode kvalifiseringsprosjekter fører
til gode hovedprosjekter. Fem av åtte regionale hovedprosjekter innvilget for 2018 har først
gjennomført et regionalt kvalifiseringsprosjekt.
Av de 20 kvalifiseringsprosjekter sluttført i 2018 har 18 prosjekter rapportert om at de har eller
skal sende inn søknad om finansiering av et hovedprosjekt (se vedlegg d). To prosjekter har fått
innvilget midler til videreføring hhv fra Oslofjordfondet og Extrastiftelsen. Fem har sent inn
søknad til Oslofjordfondet vår 2019. Resultatet av de andre innsendte søknader mht. videre
finansiering er ikke kjent per 31.12.18.
Bedrifter og kommuner som har mottatt støtte til hovedprosjekter fra Oslofjordfondet og er
sluttført i 2018, har øket sin kompetanse, forsknings og innovasjonsaktivitet og
prosjektresultatene er videreført i nye prosjekter finansiert fra Forny 2020, Demo2000,
Innovasjon Norge og EU Horisont 2020 for eksempel Sensovann as, Prediktor Medical as, Obs
Nova as, Sleipner Motor as og Modum kommune.

f) Samarbeid
Dokumentert samarbeid er et viktig krav for å få innvilget støtte fra Oslofjordfondet. Vedlegg a)
angir samarbeidspartnere i prosjekter finansiert av Oslofjordfondet, og hvilke fylker eller land
samarbeidspartnerne kommer fra. Det viser et utstrakt samarbeid både innad i regionen,
nasjonalt og internasjonalt. Et prosjekt innvilget i et fylke, kan gi betydelig aktivitet hos
samarbeidspartnere i andre deler av regionen (se figur 10), og dermed økt forskningsaktiviteter
i hele regionen. I de regionale offentlige prosjektene «Digitale løsninger for økt kvalitet og bedre
pasientsikkerhet samt effektiv ressursbruk i kommunehelsetjenesten» og «Tettstedspakker for
attraktiv, inkluderende og klimavennlig stedsutvikling» samarbeider aktører fra flere fylker og
resultatene vil ha betydning både for kommunale og regionale myndigheter.
Flere av prosjektene har samarbeidspartnere i andre regioner, og da i hovedsak med
forskningsinstitusjoner lokalisert i Hovedstaden og Midt-Norge. Innad i regionen er det
Universitetet i Sørøst-Norge, Høgskolen i Østfold og forskningsinstituttene, som er involvert i
flest prosjekter finansiert av Oslofjordfondet.
Figur 10 Tildelte prosjekter i 2018 med samarbeidspartnere lokalisert i eller utenfor fondsregionen.
Regionale prosjekter har et betydelig nasjonalt samarbeid, og bidrar til stor aktivitet i hele fondsregionen.
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g) Ny virksomhet/innovasjon
Fondet har finansiert prosjekter med høy grad av verdiskapingspotensial både for bedrifter og
offentlig sektor. Det er utviklet syv nye forretningsområder i eksisterende bedrifter, og etablert
to nye foretak (hhv Dynafyse, RotoReform og Microplex), som følge av resultater fra
forskningsprosjekter støttet av Oslofjordfondet. I tillegg er det rapportert inn 52 kommersielle
resultater og 49 forbedrede metoder for økt verdiskaping (se tabell 6).
Både offentlige- og bedriftsprosjekter rapporterer at prosjektresultater har gitt økt
verdiskapingspotensial og/eller effektivitet. Tabell 6 viser antall kommersielle resultater, antall
etableringer av nye virksomheter og innføring av nye eller forbedrede metoder, modeller eller
teknologier for økt verdiskaping innrapportert fra hovedprosjekter i 2018.
Resultater i form av kommersielle bidrag, ny virksomhet og nye/forbedrede metoder/ modeller
eller teknologier for økt verdiskaping, kommer gjerne mot slutten av et prosjekt. 7 av 40
innrapporterte hovedprosjekter startet opp i 2018, og har få resultater å vise til.
Syv regionale bedriftsprosjekter og tre regionale offentlige hovedprosjekter er avsluttet i 2018.
Oslofjordfondet er fornøyd med resultatene oppnådd i 2018 (se vedlegg c).
Tabell 6 Etablering av ny virksomhet og kommersielle resultater i 2018
Realisering av verdiskapingspotensialet - Hovedprosjekter (antall 40)
Kommersielle resultater med bidrag fra prosjekter

2018

Akkumulert

Ferdigstilte nye/forbedrete produkter

14

17

Ferdigstilte nye/forbedrete prosesser

24

27

Ferdigstilte nye/forbedrede tjenester

7

9

Registrerte og søkte patenter

5

9

Inngåtte lisensieringskontrakter

2

3

Kommersielle resultater samlet

52

65

2018

Akkumulert

Nye foretak som følge av prosjektet

3

5

Nye forretningsområder i eksisterende bedrift

7

12

10

17

2018

Akkumulert

Innført ny teknologi/prosess/tjeneste i eget foretak

23

24

Samarbeidende bedrifter/offentlig sektor som har innført ny

10

10

7

9

9

10

49

53

Ny virksomhet

Ny virksomhet samlet
Innføring av nye/forbedrete metoder/modeller/teknologier/
organisasjonsformer for økt verdiskapning

teknologi/prosess/tjeneste
Bedrifter/offentlig sektor utenfor prosjekter som har innført
nye/forbedrete teknologi/prosess/tjeneste
Nye måter å organisere arbeidet på i egen organisasjon
Økt verdiskaping samlet

Nye arbeidsplasser innrapportert for avsluttede prosjekter i 2018 (antall 10)
Nye arbeidsplasser ved nye eller eksisterende virksomheter

22

8 bedrifter

12 ansatte

4. Økonomi
a) Bevilgning fra Kunnskapsdepartementet
Oslofjordfondets ordinære tildeling utgjorde 39 952 000 kr for 2018.

b) Administrasjonskostnader
Det ble avsatt 7 % av ordinær tildeling til administrasjon, og dette utgjør 2 796 640 mill. kr for
2018. Administrasjonskostnader for 2018 var 2 549 908 kr, et underforbruk på 246 732 kr.

c) Resultatregnskap
Resultat og balanse for Oslofjordfondet vises i tabell 8.

d) Sum tildelinger i 2018
Oslofjordfondet tildelte i 2018 35 836 000 kr til forskningsprosjekter se vedlegg a) 1-4.
Tabell 7 Tildelte midler til forskningsprosjekter i 2018

Tildelingsdato

Type utlysning

Samlet beløp (kr)

7.3.18

Kvalifiseringsprosjekter bedrift og offentlig

1 500 000

26.6.18

Kvalifiseringsprosjekter bedrift og offentlig

3 000 000

26.6.18

Hovedprosjekter utlyst vår-18

8.10.18

Kvalifiseringsprosjekter bedrift og offentlig

2 247 000

14.12.18

Kvalifiseringsprosjekter fou-inst.

2 624 000

14.12.18

Kvalifiseringsprosjekter bedrift og offentlig

25 475 000

Totalt

990 000
35 836 000

e) Frie midler/udisponerte midler
Fondet har 0 kr i udisponerte midler pr 31.12.2018.

f) Bundne midler/tildelte midler
Fondet har Fondet har 81 940 212 kr bundet til tildelinger vedtatt i 2012-2018.

g) Overføringer
Følgende midler overføres til 2018:
Bundne midler/tildelt, ikke utbetalt pr.31.12.18
Bundne midler/ikke tildelt

81 940 212 kr
264 486 kr

Totalt:

82 204 698 kr
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h) Årsregnskap 2018
Årsregnskap for Oslofjordfondet ikke revidert. Se tabell 9
Tabell 8: Resultatregnskap for Oslofjordfondet 2018
Inntekter
Tilskudd fra kunnskapsdepartementet

39 952 000

Overføring fra Forskningsrådet

0

Overførte midler fra 2017 og bundne fond

86 028 945

Sum mottatte tilskudd 18 og overføringer fra 17 inkl. bundne midler

125 980 945

Kostnader/inntekter drift
Fondsstyrets utgifter
Styrehonorar og møtegodtgjørelse vara

460 000

Arbeidsgiveravgift

65 182

Årskonferanse, styremøter, reiser

92 955

Sum fondsstyrets kostnader

618 137

Administrasjonens utgifter
Fastlønn sekretariat -sekretariatsleder og rådgiver i 2 x 100 % stilling

1 397 150

Arbeidsgiveravgift

219 338

Pensjonstilskudd

155 750

Telefon, Av og IT, Lisenser, avgifter og gebyrer

16 592

Formidling i forskning.no og aviser

51 901

Div. informasjonsmøter, prosjektverksted, vurderingsmøter, årskonferanse

49 960

Tjenestereiser

41 131

Sum sekretariatets kostnader/inntekter

1 931 822

Netto sum administrative kostnader/inntekter

2 549 908

Utbetalte prosjektmidler
Overføring til staten

1 528 800

Overføring til fylkeskommuner

3 856 088

Overføring til kommuner

6 997 352

Overføring til private

29 992 145

Utbetalte prosjektmidler

42 374 385

Sum utgifter

44 924 344

Renteinntekter

1 148 047

Resultat pr 31.12.18

82 204 648
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Tabell 9 Årsregnskap Oslofjordfondet 2018 –revidert
OSLOFJORDFONDET

Regnskap ihht kommunelovens oppstillingsplan.
REGNSKAP DRIFT

Regnskap
2018

Regnskap
2017

0

0

39 952 000

37 199 000

0

150 000

39 952 000

37 349 000

2 549 908

2 499 104

Driftsinntekter
Refusjoner (vedr adm.utgifter)
Overføringer fra Kunnskapsdepartementet
Overføring fra fylkeskommuner
Sum driftsinntekter
Driftsutgifter
Administrasjonutgifter
Overføringer eks mva

42 374 385

38 534 635

Sum driftsutgifter

44 924 293

41 033 739

Brutto driftsresultat

-4 972 293

-3 684 739

1 148 047

1 720 535

-3 824 246

-1 964 204

-41 141 717

-39 098 390

44 965 963

41 062 594

0

0

Regnskap
31.12.2018

Regnskap
31.12.2017

Kortsiktige fordringer

82 204 698

86 028 945

Sum omløpsmidler

82 204 698

86 028 945

SUM EIENDELER

82 204 698

86 028 945

264 486

53 381 252

81 940 212

32 647 693

Sum egenkapital

82 204 698

86 028 945

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

82 204 698

86 028 945

Finansposter
Renteinntekter
Netto driftsresultat
Interne finansieringstransaksjoner
Avsetning til fond
Bruk av fond
Regnskapsmessig resultat

BALANSE

EIENDELER
Omløpsmidler

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Bundne midler, ikke tildelt
Bundne midler, tildelt
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5. Vedlegg
a) Tildelinger i 2018
I listene under er samtlige tildelinger i 2018 angitt med prosjektnummer, prosjekttittel, ansvarlig institusjon, tildelte midler, samarbeidspartnere og i
hvilket fylke partnerne er lokalisert, evt. land for internasjonale partnere. Fet skrift viser fylket hvor ansvarlig institusjon er lokalisert.

1.

Løpende søknadsfrist kvalifiseringsstøtte for bedrifter og offentlig sektor i 2018

Tildeling av regionale kvalifiseringsprosjekter 2018. Vedtatt hhv 7.3., 26.6., 8.10. og 14.12.
Prosjekt nr

Prosjekttittel

Institusjon

Tildeling (kr)

Samarbeidspartnere

Fylke

Regional kvalifiseringsstøtte vedtatt 7.3.18 –søkt innen 1.2.18
284568

Tidevannsport i Indre Viksfjorden

Bjørn og Øyvind Tveter
as

250 000

Universitet i Sørøst-Norge
NIVA
Akvaplan Niva as
IT-tek as
Semar as
Indre Viksfjord Vel

Vestfold
Vestfold
Akershus
Oslo
Troms

284570

Storformatproduksjon av krysslimt tre dokumentasjon og forbedring av miljøprestasjon

Splitkon as

250 000

284566

Barnets øyehelsetjeneste: Samhandling mellom
helsestasjon og optiker
Materialegenskaper og økt utnyttelse av biprodukt fra avfall til høyverdig biprodukt

Kongsberg kommune

250 000

Østfoldforskning
NMBU
Norsk Treteknisk institutt
Universitet i Sørøst-Norge

Buskerud
Akershus
Oslo
Buskerud
Buskerud

Steni as

250 000

NIBIO
Sparks as

Vestfold
Akershus

284391

Measuring surface friction in a turbulent flow - predesign of a measurement equipment

Jotun as

250 000

Sintef Ocean as
Universitet i Sørøst-Norge

284547

Scalable water treatment module for use of medicals
in aqua culture without environmental emissions

Sustaintech as

250 000

Sintef as

Vestfold
Vestfold
Trøndelag
Telemark
Trøndelag

284546
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Prosjekt nr

Prosjekttittel

Institusjon

Tildeling (kr)

Samarbeidspartnere

Fylke

Telemark
Telemark
Buskerud
Vestfold
Buskerud
Akershus
Trøndelag
Telemark
Telemark

Regional kvalifiseringsstøtte vedtatt 26.6.18 – søkt innen 1.5.18
288991

Development of biochar-based fertilisers

Standard Bio as

250 000

Universitet i Sørøst-Norge

289160

Industriell produksjon av insektprotein fra
biprodukter og biorest – PRREST

Grønt Skifte as

250 000

Nibio
Felleskjøpet forutvikling as
Grenland Vestfold biogass as
Lindum as

289166

Undersøkelse av polymere og viskøse kvaliteter på
anti-icing-væske før og etter påføring på flyvinge
med ny metodikk
Kartlegging av kvalitet og uttesting av teknologier og
prosesseringsalternativer for frasorterte plommer

MSG Production as

250 000

Universitet i Sørøst-Norge

Telefrukt as

250 000

Multi role radiation system detektor for muoner,
gamma. Beta, alpha-røntgen, ioniserende stråling og
nøytroner
Greencap Solutions - Enviromental Control System
(ECS)
Renewable Norwegian Activated Carbon for Odor
Removal
MultiDok: Multimedia for dokumentasjon og
kommunikasjon i primærhelsetjenesten

Norrønt as

250 000

Universitet i Sørøst-Norge
Nofima
Midt-Telemark Landbrukskontor
Universitetet på Island
Universitet i Sørøst-Norge

Telemark
Telemark
Troms
Buskerud
Vestfold
Island

Green Cap Solutions as

250 000

Nibio

Vestfold
Akershus

Yara Teknologipark
avd. Porsgrunn
Modum kommune

250 000

Universitet i Sørøst-Norge
Tel-Tek Sintef

Telemark
Telemark

250 000

Sintef
Posicom as

A Digital Twin for Eco-friendly Autonomous Boat
Cleaning Robotic Systems (Twin-RobotS)
Dialogverktøy og metodikk for en styrket
innbyggermedvirkning i lokaldemokratiet, med mål
om å stimulere til et større engasjement

Marine Pro as

250 000

Universitet i Sørøst-Norge

Buskerud
Trøndelag
Møre og
Romsdal
Buskerud
Buskerud

Post It Local as

250 000

Universitet i Sørøst-Norge
Innoco as
Jevnaker kommune
Gol kommune
Hole kommune
Modum kommune
Innovasjon Norge
Sparebank 1 Ringerike
Digitalia as
Vittco as
Bakken og Bæck as

289231

286468

289078
289172
289174

289641
289252
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Buskerud
Buskerud
Telemark
Oslo
Oppland

289133

Forprosjekt nytt dempeinnlegg på kumlokk

Ulefos as, avd. Ulefoss

250 000

Sintef Tel-Tek

289217

Advanced Certification Equipment for Medium Voltage
Smart Meters

Soraytec Scandinavia
as

250 000

Universitet i Sørøst-Norge

Prosjekttittel

Institusjon

Prosjekt nr

Tildeling (kr)

Telemark
Telemark
Telemark
Telemark

Samarbeidspartnere

Fylke
Vestfold
Telemark
Telemark
Akershus

Regional kvalifiseringsstøtte vedtatt 8.10.18 – søkt innen 1.9.18
293529

Testmetoder for erosjonsbestandighet

Jotun as

250 000

Norner Research as

294303

Forbedret solcelleeffektivitet gjennom
defektreduserende prosessering
GERI-koffert. Bruk av sykepleier med klinisk
mastergrad som fastlegers forlengede arm ved akutt
sykdom hos eldre med hjemmesykepleie.

Rec Solar Norway as

250 000

IFE Kjeller

Sandefjord kommune

247 000

Vestfold
Vestfold
Telemark

293908

Pålitelig termisk styringssystem for BEVbatteripakker: intelligent og modulær løsning

Sensovann as

250 000

293702

Utvikling av system for trådløs tilstandsovervåking i
bygg og byggematerialer, primært i trevirke og
trebaserte materialer
Immunopotente peptider til bruk som
universaladjuvans i CTL-vaksiner
Studie av kritiske parametere for prosess,
krystallisering og produktkvalitet av Metformin HCl
Demensvennlig dagligvare - forprosjekt

7Sense Products as

250 000

Universitet i Sørøst-Norge
SIV HF
Geir Fredborg Solvang legesenter
Are Austnes
Hans Kvalsvik
Hege Beate Løkebø
Imatis as
Universitet i Sørøst-Norge
Chongqing Technology and
Business University
Norsk Treteknisk Institutt
Splitkon as
Mycoteam as

FutureVac as

250 000

Redoxis ab

Telemark
Sverige

Vistin Pharma as

250 000

Telemark
Sverige

Agnes Utvikling as

250 000

RISE Surface, Process and
Formulation
Sintef
Linstow as
Utsigten as

Test av samspill mellom syn og motorikk ved skyting
på raskt bevegelige mål

Laserfowl as

250 000

292948

294307
291308
293817

293667
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Universitet i Sørøst-Norge
Kodyna as

Vestfold
Vestfold
Kina
Vestfold
Buskerud
Oslo

Vestfold
Vestfold
Trøndelag
Oslo
Buskerud
Buskerud

Prosjekt nr

Prosjekttittel

Institusjon

Tildeling (kr)

Samarbeidspartnere

Fylke

Regional kvalifiseringsstøtte vedtatt 19.12.17 – søkt innen 1.11.17
297011
297018

296975

296971

Understanding warping corrugated board with
machine learning
SkyTrack - A cloud-based system for production
analytics

Peterson Packaging as

250 000

Sintef Digital

Østfold
Trøndelag

Prediktor as

250 000

Et fremtidig møllekonsept for produksjon av
norskprodusert økologisk mel med forbedret
bakekvalitet basert på steinmølle med kjøling
Næringsrik gjødselblanding fra sjø og land

Holli Mølle as

240 000

Høgskolen i Østfold
NTNU
Borregaard as
Norsun as
Nofima as Ås

Østfold
Østfold
Trøndelag
Oslo
Østfold
Akershus

Holte Gård Drangedal
as

250 000

Universitet i Sørøst-Norge
Sørsmolt as

Telemark
Telemark

Total bevilgning

2

7 737 000

Søknadsfrist 14.2.2018 Regionale bedriftsprosjekter og offentlige prosjekter

Tildeling av regionale hovedprosjekter vedtatt 26.6.2018
Prosjektnr

Prosjekttittel

Institusjon

Tildeling (kr)

Samarbeidspartnere

Fylke

Østfoldforskning
Vestlandsforskning
NMBU
Østfold energi as
Zephyr as
Smart energi as
Sariba as
RECS International
Turku School of Economics
Norsk Renesentral

Østfold
Østfold
Sogn og
Fjordane
Akershus
Oslo
Nederland
Finland

Regionale bedriftsprosjekter innenfor energi, miljø og teknologi
285488

DIgitalisert Node-trading for fornybar energi med
GO (DINGO)

Becour as

4 000 000

285516

Virtual Machine (VirtuMa) for future digital frame
retrieval and rendering
RotoReformer_RotoBoost

Piql as

4 000 000

RotoBoost as

2 000 000

285544
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Universitet i Sørøst-Norge
Sintef as
Torgy Lng as

Buskerud
Oslo
Vestfold
Telemark
Vestfold

285543

Ny Bærekraftig Emballasje for økofrukt

Økofrukt as

2 200 000

Prosjektnr

Prosjekttittel

Institusjon

Tildeling (kr)

ICTU as
Nofima
Glomma Papp as
Infinitum as
Coop sa

Trøndelag
Telemark
Østfold
Oslo
Troms

Samarbeidspartnere

Fylke
Østfold
Vestfold
Oslo
Danmark
Østfold
Vestfold
Østfold
Buskerud
Telemark

Regionale offentlige prosjekter innenfor klima og miljø, helse og stedsutvikling
285227

Direkte membranfiltrering (DMF)? Energieffektiv
løsning for sekundærrensing og reduksjon av
mikroforurensninger ved norske renseanlegg

Frevar KF

1 480 000

AQUATEAM COWI AS
Enwa water Technology as
Alfa Laval Copenhagen

285575

Praktisk og effektiv oppfølging av KOLS-pasienter i
kommunene

Moss kommune

4 000 000

285258

Tettstedspakker for attraktiv, inkluderende og
klimavennlig stedsutvikling

Bø kommune

3 795 000

Universitet i Sørøst-Norge
Horten kommune
Rygge kommune
Nedre Eiker kommune
Skien kommune
Sensovann as
LHL fylkesutvalg Østfold
Transportøkonomisk institutt
Cicero Senter for klimaforskning
Universitet i Sørøst-Norge
Vestlandsforsking
OsloMet Storbyuniversitet - NIBR
Roskilde universitet
Statens Väg-och
Transportforskningsinstitut
Distriktssenteret Kompetansesenter
for distriktsutvikling
Buskerud fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
Sauherad kommune
Hol kommune
Midt-Telemark næringsutvikling
Jernbanedirektoratet
Statens Vegvesen Vegdirektoratet
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Stryn kommune
Nordland fylkeskommune
Sortland kommune
Sortland Frivillighetssentral
Sortland næringsforening
Stryn næringssamskipnad
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Telemark
Buskerud
Telemark
Oslo
Trøndelag
Sogn og
Fjordane
Nordland
Danmark
Sverige

285538

Digitale løsninger for økt kvalitet og bedre
pasientsikkerhet samt effektiv ressursbruk i
kommunehelsetjenesten

Skien kommune

Total bevilgning

4 000 000

25 475 000
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Sintef
Universitet i Sørøst-Norge
Porsgrunn kommune
Larvik kommune
Nedre Eiker kommune
Horten kommune
Sandefjord kommune
Imatis as
Konsens as

Telemark
Vestfold
Telemark
Buskerud
Trøndelag

3

Søknadsfrist 10.10.2018 Kvalifiseringsstøtte for forskningsinstitusjoner

Tildeling av regionale kvalifiseringsprosjekter vedtatt 14.12.18
Prosjekt nr.

Prosjekttittel

Regional kvalifiseringsstøtte
295960
Kontraster- å lytte til barn i beslutningsprosesser

Institusjon

Tildeling (kr)

Samarbeids-partnere

Fylke

Fredrikstad kommune
International Center for Resarch
and Policy on Childhood (CIESPI)
Horten kommune
Vesar

Østfold
Østfold
Brasil
Vestfold
Vestfold
Vestfold
Vestfold
Vestfold
Vestfold
Portugal
Kina
Østfold
Troms
England
Chile
Buskerud
Buskerud
Trøndelag
Telemark
Buskerud

Høgskolen i Østfold

250 000

Økt endringsvilje, handlingskompetanse og kunnskap
om bærekraftig utnytting av matressurser gjennom
undervisning
Aluminium Nitride based Surface Acoustic Wave
Devices
Lab-on-Fiber: En bio-optisk sensor for deteksjon av
ultralav bakteriekonsentrasjon i
drikkevannsforsyningsnett

Universitet i SørøstNorge

250 000

Universitet i SørøstNorge
Universitet i SørøstNorge

250 000

Kongsberg Norspace as

250 000

296349

Models & Algorithms for Resilience Assessment &
Inspection of Bridges via the Use of Vibration Signals
& Drone based Image Segmentation

Høgskolen i Østfold

249 000

296544

In-vitro validering av en innovativ metode for
målinger av proteininnholdet i kammervannet i øyet
ved hjelp av tilpasset Raman spektroskopi
Drammen out-of-hours emergency primary care
(Legevakt) – Introducing Nurse Practitioners for
safer and more efficient patient care.
Re-entrant metamateriale som kjernemateriale for
kompositt sandwichpaneler

Universitet i SørøstNorge

250 000

Aqua Alarm as
Univ. of Minho
Chongqing Technology and
Business Univ.
Univ. i Tromsø
Univ. College London
Univ. of Chile, Dep. Mechanical
Engeneering
Martin Larsen Medical as
Sintef

Universitet i SørøstNorge

125 000

Legevakta i Drammensregionen
iks

Høgskolen i Østfold

250 000

Fireco as
Beijing Jiaotong Univ.

Ny metode for å fremme fysisk aktivitet, søvn og
helse hos ungdom og unge voksne.
Effekten av Telemarksmodellen for talentutvikling i
fotball

Universitet i SørøstNorge
Universitet i SørøstNorge

250 000

Rada Labs as

250 000

Sammenligning av Maskinlæringsteknikker med
Gjennomsiktige Modeller og Metoder for Forklaring
av Kompliserte Modeller

Høgskolen i Østfold

250 000

Odd Ballklubb
Telemark Toppidrett Gymnas
NFF Telemark
Sykehuset Østfold HF Kalnes

296134
296097
296654

296450
295602
296113
296264
296683

Total bevilgning

2 624 000
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Østfold
Østfold
Kina
Buskerud
Vestfold
Telemark
Telemark
Østfold
Østfold

b) Formidlingsaktivitet i 2018 – et lite utvalg
1. Publikasjoner
Simões et al., Continuous and real-time detection of drinking-water pathogens with a low-cost
fluorescent optofluidic sensor, Sensors, Special Issue: Micro-Nano Systems Technology and
Micro-Nano Intelligent Manufacture, DOI: https://doi.org/10.3390/s18072210
Eikebrokk et al., Co- creation of IT value in a cluster of small enterprises. Procedia Computer
Science 2018 Volume 138, pp. 492-499
Konijnenberg et al., The effects of a school-based physical activity intervention programme on
children's executive control: The Health Oriented Pedagogical Project (HOPP). Scandinavian
Journal of Public Health 2018 (1403-4948) Vol. 46 (21), s. 82-91
Baxter, J., Gram-Hanssen, I., Askham, C., Hansen, I. J. B., Rubach, S. (2018). Exploring
sustainability metrics for redesigned consumer products, Journal of Cleaner Production, Volume
190, 20 July 2018, Pages 128-136, ISSN 0959-6526,
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.04.153
Karlsen H. et al 2018 A Diaper Pad for Diaper-Based Urine Collection and Colorimetric Screening
of Urinary Biomarkers. Annals of Biomedical Engeneering 46(5) pp 717-25
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10439-018-1996-8.pdf
2. Publikasjoner på internasjonale kongresser
Gronvold et al., Low Power Consumption device for Biological Stability Monitoring in Drinking
Water, EMBC'18 conference, DOI: 10.1109/EMBC.2018.8513271
Lind, Eikebrokk & Olsen (2018) Digital transformation in small cultural organisations– a case
study of perceived enablers and barriers in Norway. Submitted conference paper, 20th
International Conference on Cultural Economics, Melbourne, 26-29 June.
B.Brosvik (2018) Detection of intramuscular and subcutaneous ischemia using a conductometric
pCO2 sensor (IscAlert) and microdialysis measurementsm 28th Anniversary World Congress on
Biosensors, Miami, Florida, USA.
Haugsevje, Å., Heian, M.T., Stavrum, H. og Leikvoll, G.K.L. (2018) Intermediators between arts,
business and bureaucracy. Developers of regional cultural and creative industries. Paper, The
10th International Conference on Cultural Policy Research, Tallinn, Estland, 21.-25. august
2018.
Baxter, J., Gram-Hanssen, I., Askham, C., Hansen, I. J. B., Rubach, S. (2018). Exploring
sustainability metrics for redesigned consumer products, Journal of Cleaner Production, Volume
190, 20 July 2018, Pages 128-136, ISSN 0959-6526,
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.04.153
3. Presentasjoner på internasjonale og nasjonale møter
Mamen and Fredriksen. THE FEASIBILITY OF THREE SIMPLE ANTHROPOLOGICAL
MEASUREMENTS TO CLASSIFY FITNESS IN CHILDREN, 26th International Congress on Physical
Education and Sport, 2018
Hashemi et al., Biological reject water treatment for enhanced carbon recovery. 2ND international
conference Bioresource technology for bioenergy bioproducts and environmental sustainability
16-19 September Stiges, Spain.
Kristensen et al., (2018, October) Improved vertical mixing in the Oslofjord Model. Joint Numerical
Sea Modelling Group Conference (JONSMOD), Firenze, Italy.
Marianne Kjørstad and Kristin Falk. 2018. A Systems Engineering Assessment of Emergency
Disconnect System from the User Perspective. INCOSE Int. Symp. 2018 28, 1 (2018), 1078–
1092. DOI:https://doi.org/10.1002/j.2334-5837.2018.00535
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Askham et al., Social and environmental LCA of redesign: Communicating the findings. SETACkonferansen 2018. 24.-26.09.18.
4. Fagtidsskrift
Braaum et al., Helsefremmende oppvekst i Horten kommune - effekt av aktiv læring i
barneskolen. Fysioterapeuten 3/2018, 22-26.
Holm et al., Dekkeforsøk med de store slirekneartene. Park & anlegg: fagblad for
grøntanleggssektoren; 2018 Volum 07. s.40-44
Solem et al. (2018). Markedsinnovasjon, adopsjon og diffusjon: Ulike markedslogikker illustrert
gjennom matmarkedet. Magma 2018, 8:27-36.
Solem et al.,2018). Butikkene i sentrum - hva skjer med dem. KULT - Vestfolds tidsskrift for
kunst, kultur og debatt,2018, 24(2): 24-27
5. Resultatformidling populærvitenskapelig og til media
Forsknings.no https://forskning.no/universitetet-i-sorost-norge/utvikler-sensor-som-skaloppdage-forverring-hos-kols-pasienter/1221614
Bygdepakke Bø og Sauherad søker forskningsmidler for å utvikle tettstedpakker stedsutvikling
http://www.sauherad.kommune.no/artikkel.aspx?MId1=2478&AId=4540
hi.no «Oslofjorden er syk. Kan den kureres?» 17.12.2018
https://www.hi.no/hi/nyheter/2018/desember/oslofjorden-er-syk-kan-den-kureres
USN 05.01.18 «Utvikler ny 3D-print teknologi» https://youtu.be/Gv1YQSvf1JM
NRK1 Østlandssendingen 07.02.18: Supersonisk 3D-printing - En ny produksjonsmetode for
metall
Lukk plastsirkelen Ny teknikk 2018 s 32 https://dmweb.v-tab.se/webpages/NyTeknikk/NYTK180328.html
Rollersafe smart brake Teknisk ukeblad 26.6.18 https://www.tu.no/artikler/lar-rullestolbrukerebremse-via-en-app-sa-er-de-ikke-lenger-avhengige-av-kraft-i-armene-br/440891
Fredrikstad Blad med tittel «Stort forskningsprosjekt skal få bedrifter til å bruke mer gjenvunnet
plast» 08.05.2018
Tønsbergs blad 21.02.2018 – «Mange trodde den var borte for godt. Nå er torsken tilbake –
men du kan ikke fiske hvor som helst»
Varden 07.03.18: De driver med ekte rakettforskning
Artikkel i Dagsavisen 22.09.18 “Fra high fashion til redesign i Drammen
https://www.dagsavisen.no/fremtiden/lokalt/fra-high-fashion-til-redesign-i-drammen1.1206788
Nationen 28.7.18 Tar opp kampen mot kjempespringfrø
Nationen «Grønt lys for infrarød produktkontroll» http://www.nationen.no/naeringsliv/gront-lysfor-infrarod-produktkontroll/
6. Rapporter
Østenstand, P. & Hjelmervik, K. (2018) Innsamling av hydrografiske data i Oslofjorden. FFIrapport (18/01333)
Seifert-Dähnn, I. (2018): «Kostnadsrapportering, nyttevurdering og verktøy for prioritering av
tiltak i vannforvaltningsplanarbeidet i vannregion Glomma». NIVA-rapport 7228-2018:
http://hdl.handle.net/11250/2480148
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Kobro L. (2019) Recovery påbanen Gatelag som samskapende sosial innovasjon i norske
kommuner
https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2583692/2019_16_Kobro.pdf?sequence
=1&isAllowed=y
7. Nettsider til prosjekter og resultater
https://www.grontpunkt.no/snarveier/nyheter-innsikt/avfallsforebygging/sirkulaerplast/
Prosjekt 269153 Regionalt bedriftsprosjekt «SirkulærPlast økt bruk av gjenvunnet plast»
Prosjektansvarlig Biobe as
https://mysmartbrake.com/ Prosjekt 279587 «RS Smart Mobility - utvikling av funksjonell,
fjernstyrt brems og fremdrift til rullende hjelpemidler for eldre, syke og funksjonshemmede»
Prosjektansvarlig institusjon: RS Smart Technology AS
www.fjordos.no Prosjekt 269215 Regionalt offentlig prosjekt «Pålitelig og tilgjengelig
havvarsling for Oslofjorden - med fokus på strøm, vannstand, hydrografi og drivbaner for økt
beredskap» Prosjektansvarlig institusjon: Kystverket beredskapssenteret i Horten
http://gyrofri.no/ Prosjekt 247479 kvalifiseringsprosjekt og 257099 Regionalt offentlig prosjekt
«Risiko for spredning av lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Oslofjorden - Hindres spredning
av G. salaris av en saltbarriere?» Prosjektansvarlig institusjon: Vestfold fylkeskommune

https://ferdernasjonalpark.no/kysttorsken/ Prosjekt 272090 Regionalt offentlig prosjekt «Krafttak
for kysttorsken Forskning for adaptiv økosystembasert forvaltning: vitenskapelige verktøy for
tiltak og oppfølging i Ytre Oslofjord» Prosjektansvarlig institusjon: Vestfold fylkeskommune
https://www.ostfoldfk.no/natur-og-miljo/vann/prosjekter/
Prosjekt 239102 Regionalt offentlig prosjekt «Glomma & Lågen United: Innovative grep for
bære- og handlekraftig planlegging og håndtering av vannressursutfordringer i Vannregion
Glomma» Prosjektansvarlig Østfold fylkeskommune
https://www.facebook.com/hopphorten/ og
https://www.horten.kommune.no/omrader/oppvekst/hopp-helsefremmende-oppvekst/ Prosjekt
269210 Regionalt offentlig prosjekt «Helsefremmende oppvekst i Horten kommune – HOPP»
Prosjektansvarlig institusjon: Horten kommune

https://www.sintef.no/prosjekter/digipas-digitale-losninger-for-okt-kvalitet-og-bedrepasientsikkerhet-samt-effektiv-ressursbruk-i-kommunehelsetjenesten/ Prosjekt 285538 Regionalt
offentlig prosjekt «Digitale løsninger for økt kvalitet og bedre pasientsikkerhet samt effektiv
ressursbruk i kommunehelsetjenesten» Prosjektansvarlig institusjon: Skien kommune
Mer informasjon om de enkelte prosjekter i prosjektdatabasen til Oslofjordfondet
http://www.regionaleforskningsfond.no/prognett-oslofjorden/Prosjektdatabase/1254000198095
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c) Sluttrapportering av hovedprosjekter i 2018
Sluttrapportering av hovedprosjekter i 2018 (n=10*)
Prosjektets status
Er prosjektets hovedmål nådd?
Er samtlige av prosjektets delmål nådd?
Er prosjektets tidsplan endret slik at prosjektet blir forsinket utover
godkjennings perioden?
Har tildelte midler fra RFF vært utløsende for gjennomføringen av prosjektet?
Har dette prosjektet gitt prosjektansvarlig nye samarbeidspartnere?
Har tildelte midler fra RFF vært utløsende for samarbeid med
forskningsmiljø(er)?
Har tildelte midler fra RFF vært utløsende for samarbeid med bedrifter og/eller
offentlig sektor?
Er prosjektet basert på et tidligere RFF-kvalifiseringsprosjekt?
Er prosjektet basert på et tidligere VRI/Forregion-prosjekt/bidrag fra
kompetansemegler?
Er det søkt om midler til prosjektet fra andre offentlige aktører?
SkatteFunn (6), Fylkeskommunen (1)
Har prosjektansvarlig tidligere vært deltager i forskningsprosjekter med
ekstern forskningsfinansiering?
Har prosjektansvarlig tidligere vært ansvarlig for forskningsprosjekter med
ekstern forskningsfinansiering?
Har prosjektansvarlig deltatt i EU-finansierte forskningsprosjekter?
Er prosjektansvarlig tilknyttet en klynge? Prosjektansvarlig er knyttet til NCE
NorwayHealtcare (1),Blender Collective (1)
Skal prosjektet videreføres?
Vil prosjektet søke videre støtte fra RFF, Forskningsrådet, Innovasjon Norge
eller andre?
Vil det søkes om videre støtte fra EUs forskningsprogrammer til prosjektet?

Ja
5
2

Delvis
4
6

Nei
1
2

2

4

4

10
7

0
3

0
0

10

0

0

8

2

0

4

0

6

0

0

10

7

0

3

7

0

3

6

0

4

3

0

7

1

1

8

3

5

2

5

2

3

0

1

9

Videreføring av resultater fra gjennomførte bedriftsprosjekter avsluttet i 2018:
Sensovann as: videreført i Forny 2020
Obs Nova as: videreført i Demo2000 og Innovasjon Norge
Predictor Medical: videreført i et internasjonalt samarbeid med Tyskland H2020 og Innovasjon Norge
*7 prosjekter fra bedrifter og 3 prosjekter fra offentlig sektor
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d) Sluttrapportering av kvalifiseringsprosjekter i 2018
Sluttrapportering av kvalifiseringsprosjekter i 2018 (antall prosjekter 20*)
Prosjektets status
Ja
Er prosjektets hovedmål nådd?
17
Er samtlige av prosjektets delmål nådd?
14
Er prosjektets tidsplan endret slik at prosjektet blir forsinket utover
2
godkjennings perioden?
Har tildelte midler fra RFF vært utløsende for gjennomføringen av prosjektet?
20
Har dette prosjektet gitt prosjektansvarlig nye samarbeidspartnere?
13
Har tildelte midler fra RFF vært utløsende for samarbeid med
17
forskningsmiljø(er)?
Har tildelte midler fra RFF vært utløsende for samarbeid med bedrifter og/eller
14
offentlig sektor?
Er prosjektet basert på et tidligere VRI/Forregionprosjekt/bidrag fra
2
kompetansemegler?
Er det søkt om midler til prosjektet fra andre offentlige aktører? Hvor: 2
Skattefunn, 2 Forskningsrådet Helsevel, 1 Innovasjon Norge, 1 Extrastiftelsen,
7
2 Fylkeskommunen/Forregion, 1 Fylkesmann
Har prosjektansvarlig tidligere vært deltager i forskningsprosjekter med
14
ekstern forskningsfinansiering?
Har prosjektansvarlig tidligere vært ansvarlig for forskningsprosjekter med
13
ekstern forskningsfinansiering?
Har prosjektansvarlig deltatt i EU-finansierte forskningsprosjekter?
4
Er prosjektansvarlig tilknyttet en klynge innenfor NCE /Arena-programmet eller
andre? Vannklyngen, Oslo Cancer Cluster, NCE Heidner biocluster, Norway
5
Health Tech, NCE Eyde, Arena Industrial Green Tech
Skal prosjektet videreføres?
Vil prosjektet søke videre støtte fra RFF?
Vil prosjektet søke videre støtte fra Forskningsrådet, Innovasjon Norge eller
andre?
Vil det søkes om videre støtte fra EUs forskningsprogrammer til prosjektet?

Delvis
1
4

Nei
2
2

1

17

0
2

0
5

2

1

2

4

0

18

0

12

0

6

0

7

1

15

1

14

15

3

2

8

5

7

13

2

4

6

1

13

*2 prosjekter fra forskningsinstitusjoner, 15 prosjekter fra bedrifter og 3 prosjekter fra offentlig sektor

37

www.oslofjordfondet.no
Vestfold fylkeskommune
Svend Foyns gate 9, 3126 Tønsberg
Telefon: 33 34 40 00
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