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2020-2021
1. Innledning
Kunnskapsdepartementet vedtok den 18.12.19 en forskrift for de regionale forskningsfond.
Denne forskriften beskriver krav og rammer for fylkeskommunenes forvaltning av de
regionale forskningsfondene.
Fylkesrådet har vedtatt ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet i Troms og
Finnmark (RFFARKTIS) gjeldende for perioden 2020-2021. Handlingsplanen tar utgangspunkt
i fylkestingets vedtak, fylkestingssak 21/20 «Regionalt forskningsfond – Fremlegg til ny
styringsmodell». Handlingsplanen skal prioritere bruken av fondsmidlene med henhold til
tematikk, målgrupper og vektlegging av de ulike søknadstypene.
Da langsiktighet og forutsigbarhet er viktig for bedrifter og kommuner, kanskje spesielt i
disse tider, har fylkesrådet valgt å lage en handlingsplan som vil være gyldig i perioden 20202021.
Målsetningen med handlingsplanen for 2020-21 er å mobilisere regionens næringsliv og
offentlig sektor til forskningsdrevet innovasjonsarbeid, samt å skape tettere samarbeid
mellom disse og forskningsmiljøene i regionen.
Det er et mål at fondet skal bidra til et samspill med andre virkemiddelordninger, mobilisere
næringsliv og samarbeide tett med andre utviklingsaktiviteter i fylkeskommunal regi.
Ivaretakelse og styrking av samarbeidet med fylkenes FORREGION-satsinger er spesielt
viktig.
Fylkesrådet påpeker også viktigheten av at fondet fortsetter å videreutvikle samarbeidet
med Norges Forskningsråd og Forskningsrådets regionansvarlige i Troms og Finnmark. Det
ønskes også et aktivt samarbeid med SIVA-strukturen hvor kunnskapsparker, næringshager
og forskningsparker er viktige aktører for informasjonsspredning og arenabygging. Det vil
også være viktig at fondet fortsetter samarbeidet med Interreg, Innovasjon Norge og KS
Nord-Norge og andre aktører som er viktige med hensyn til mobilisering av miljøer som
ønsker å satse internasjonalt, bedrifters FoU-satsing samt mobilisering mot offentlig sektor.
Særlig fire-partssamarbeidet vil være viktig for mobilisering og felles arbeid om
tilretteleggende tiltak i tiden fremover.
Fylkesrådet vil også påpeke behovet for å følge opp næringslivet ekstra pga Koronakrisen og
ønsker å benytte seg av fleksible tiltak og handlingsrommet for å kunne bistå bedriftene best
mulig med de virkemidlene fylkesrådet har til disposisjon, inkludert regionale
forskningsfond.

Regionale forskningsfond er en mobiliseringsordning til bruk av forskning og innovasjon og
fyller “virkemiddelrommet” mellom FORREGION og Forskningsrådets ordninger og tar et
særlig ansvar for regionale utfordringer.

2. Fylkesrådets prioriteringer for 2020-2021
Fylkesrådet har valgt å videreføre prioriteringen av mobiliseringsarbeidet mot næringsliv og
offentlige virksomheter i kommende periode. Dette innebærer oppsøking av bedrifter og
klynger, regionråd, relevante offentlige institusjoner, samt kommuner. Denne prioriteringen
vil også gjenspeiles i at hoveddelen av fondets utlysninger for perioden vil være rettet mot
disse sektorene i regionen.
Det gis mange gode tilbakemeldinger fra søkerne om muligheten for å søke på regional
kvalifiseringsstøtte. Kvalifiseringsstøtten har en økonomisk begrensning på NOK 500.000 og
ifølge mange av fondets søkere har søknadstypen en viktig funksjon for å stimulere til nye
prosjektideer og prosjektsamarbeid.
Fylkesrådet ønsker å fortsette med løpende utlysninger av regionale kvalifiseringsstøtteprosjekter for bedrifter, offentlig sektor i perioden. Søknadene kan sendes inn fortløpende
med estimert saksbehandlingstid på inntil to måneder. Ved saksbehandling vil fylkesrådet
prioritere bedrifter fremfor andre når det gjelder saksbehandlingstid. Bedrifter opererer ofte
med kortere tidshorisonter, og har større behov for raske avklaringer enn andre søkere.
Søknadstyper og tematiske innsatsområder som lyses ut i 2020 og 2021 er beskrevet i
slutten av dette dokumentet.
Fylkesrådet vil også stimulere til synergier mellom nordnorske forskningsinstitusjoner,
offentlig sektor og næringslivet. Dette kan gjøres ved at forpliktende samarbeid mellom FoUinstitusjoner og bedrifter/offentlige virksomheter vektlegges i fylkesrådets prioriteringer.
Fylkesrådet understreker også viktigheten av at ulike forskningsmiljøer i Nord-Norge
samarbeider med hverandre.
Som følge av Koronakrisen ønsker fylkesrådet å få vurdert muligheten for å bruke RFF-midler
til en krisepakke for å få opp, og holde ved like fokus på forskning i og for bedrifter. Det vil
lyses ut avklaringsmidler hvor bedrifter kan søke om forprosjektmidler for å forberede
forskningsprosjekter i egen bedrift. På den måten kan fylkeskommunen gjennom RFF bidra
til å:
•
•

Motvirke at ansatte i bedrifter med høy kompetanse permitteres som følge av
Koronakrisen,
Sørge for at bedriftene holder «momentet» i gang, når det gjelder forskning,
innovasjon og utvikling.

•
En slik utlysning må være ubyråkratisk, enkel å administrere, samt samordnet med de andre
regionale virkemidlene.
Fylkesrådet vil, som et ekstra tiltak mot Koronakrisen, også bruke hele mulighetsrommet for
statsstøtteregelverket når det kommer til kvalifiseringsstøtte i 2020.

Fylkesrådet ønsker også å bruke RFF som et virkemiddel for å nå FNs bærekraftsmål og
støtte den delen av næringslivet som retter seg mot EUs “Green Deal”. Derfor ønsker
fylkesrådet, i ellers like prosjekter, å prioritere søknader som møter/ er rettet inn mot
bærekraftige/sirkulærøkonomiske løsningsforslag.
3. Det samiske perspektivet
RFFARKTIS er et av fire forskningsfond som har et spesielt ansvar overfor samiske
forskningsspørsmål. Fylkesrådet ønsker med RFFARKTIS å bidra til å bygge sterke samiske
forskningsbaserte fagmiljøer, samt arbeide for å sikre næringslivet og offentlig sektor
forskningsbasert kunnskap om samiske forhold spesielt og urfolk generelt. Fylkesrådet
ønsker å følge dette opp med god dialog med Sametinget om forskningsmessige spørsmål.

4. Fylkesrådets behandling og forvaltning av ordningen.
Det er viktig for fylkesrådet å hensynta både habilitet og god forvaltningspraksis i behandling
av søknader til det regionale forskningsfondet. Fylkesrådet vil behandle innkomne søknader
gjennom følgende praksis;
Regional kvalifiseringsstøtte:

RFF Arktis’ sekretariat har ansvar for at kvalifiseringsprosjekter vurderes av regionale
paneler. Panelene skal bestå av fagpersoner som har den kompetansen som kreves for å
forstå innholdet og mekanismene i forskningsprosjekt og forskningsstøttede
innovasjonsprosjekt i privat og offentlig sektor. Søknadene vil besluttes av det regionale
sekretariatet i tråd med panelenes anbefalinger. En slik prosess er viktig, spesielt av hensyn
til næringslivet, som ofte har behov for så raske som mulige beslutningsprosesser. Det vil
være viktig å trekke inn relevant kompetanse fra fylkeskommunen og det regionale
virkemiddelapparatet (spesielt Innovasjon Norge når det gjelder bedriftsrettede prosjekter) i
vurderingen av søknader.
Regionale hovedprosjekter:

Forskningsrådet har ansvar for å oppnevne ekspertpanel og sørge for gjennomføring av
ekspertvurderingene av hovedprosjekter. Ekspertpanelene skal sikre at prosjektene som
innstilles har god forskningskvalitet. Prosjektene som får svak karakter av ekspertpanelene,
innstilles ikke til bevilgning. Sekretariatet vurderer regional relevans og rangerer og innstiller
søknader til fylkesrådet.
Etter en samlet vurdering, fatter fylkesrådet vedtak om bevilgning i tråd med forskrift og god
forvaltningspraksis. Fylkesrådet ønsker å vektlegge at siden dette er forskningsmidler, vil
forskningskvalitet være et førende kriterium i vedtaksprosessen.

5. De ulike søknadstypene
I forskrift fastsatt av Kunnskapsdepartementet 18.12.19, heter det følgende om
søknadstyper:

Fylkeskommunene bestemmer områder/tema for utlysningene, målgrupper, prosjektperiode
og tilgjengelige midler til de enkelte utlysningene. Fylkeskommunene skal bruke
Forskningsrådets søknadstyper og Forskningsrådets system for vurdering av søknader om
prosjektstøtte.

Fylkesrådet vil anvende følgende søknadstyper for 2020-211:
Regional kvalifiseringsstøtte
Målet med kvalifiseringsstøtten er å utvikle FoU-prosjekter som kan kvalifisere til videre
støtte fra relevante ordninger. Målgruppen for kvalifiseringsstøtten kan være bedrifter,
offentlige virksomheter, enkeltforskere og FoU-institusjoner. Gode prosjektideer i søknader
som ikke vurderes å ha tilstrekkelig kvalitet til å kunne få tildeling gjennom de øvrige
søknadstypene, kan oppfordres til å søke regional kvalifiseringsstøtte for å videreutvikle og
kvalifisere prosjektet.
For kvalifiseringsstøtte gjelder det at prosjektet må ha tilgang til den kompetanse som er
nødvendig for å gjennomføre FoU-aktivitetene på en kvalifisert måte. Prosjektansvarlig i
prosjektet kan engasjere forskningsorganisasjoner (universiteter, høgskoler,
forskningsinstitutter) eller andre uavhengige leverandører av FoU-tjenester til å utføre FoUoppdrag og bistå med kvalitetssikring. Prosjektet kan benytte organisasjoner utenfor Norge
som FoU-leverandører når dette anses nødvendig og effektivt. Ph.d.-kandidater kan knyttes
til prosjektet gjennom særskilt avtale med gradsgivende institusjon. Søker må dokumentere
at de har knyttet til seg personer med forskningskompetanse og erfaring med
forskningsarbeid og/eller at de samarbeider med forskningsinstitusjon/er i eller utenfor
regionen.
Regional kvalifiseringsstøttes gis til forberedende forskning/utredning og andre tiltak som er
å anse som et forprosjekt, med formål om å utarbeide et FoU-hovedprosjekt. Forprosjektet
skal ha en klar problemstilling og forskningsmessig løsningsforslag for å kunne adressere og
løse nødvendige utfordringer. Det skal og tydelig beskrives hvordan man vil bygge videre på
resultatene av prosjektet. Kvalifiseringsprosjekter skal ha et tydelig definert
forskningsinnhold, og søknader vil kunne avvises administrativt ved manglende/utilstrekkelig
informasjon i søknad. Kvalifiseringsstøtte gis for en prosjektperiode på minimum 3 måneder
og inntil 12 måneder.
Utlysninger vil være årlig og løpende. Når rammen for utlysningen er oppbrukt, vil ikke flere
søknader behandles det året. Innkomne søknader vil bli forvurdert administrativt, deretter
behandlet i regionale paneler. Endelig vedtak gjøres administrativt. Søkere bes se den
enkelte utlysning for rammer, vilkår og påregnet behandlingstid, da dette kan variere.

1

Navn på søknadstyper vil kunne bli endret i dialog med Forskningsrådet.

Regionale bedriftsprosjekter
Regionale bedriftsprosjekter skal styrke FoU-aktiviteten i bedrifter innenfor fondets
prioriterte satsingsområder. Målgruppene er enkeltbedrifter med FoU-erfaring,
enkeltbedrifter i samarbeid med FoU-institusjoner, konsortier av bedrifter eller konsortier av
bedrifter i samarbeid med FoU-institusjoner.
Regionale bedriftsprosjekter skal ta utgangspunkt i strategisk viktige problemstillinger for
bedrifter og utløse FoU-aktivitet som spesielt bidrar til forskningsdrevet innovasjon og
bærekraftig verdiskaping. Bedriftene som søker må på fritt grunnlag kunne velge hvilke FoUmiljøer de ønsker å samarbeide med, uavhengig av geografisk plassering.
Typiske kjennetegn ved Regionale bedriftsprosjekter bør være:
• Prosjekter av 1-3 års varighet.
• Prosjektansvarlig er en bedrift lokalisert innenfor fondets geografiske område
• Fortrinnsvis to eller flere deltakere per prosjekt.
• Gjennomføres fortrinnsvis i samarbeid med FoU-miljø.
• Prosjektansvarlig og eventuelle samarbeidspartnere finansierer mer enn 50% av prosjektkostnadene.
• Kostnader som normalt gir grunnlag for støtte er relevante prosjektkostnader som
personalkostnader, kjøp av eksterne FoU-tjenester, ett eller flere stipend og direkte
prosjektutgifter.
Søknader på regionale bedriftsprosjekter vil bli forvurdert administrativt, deretter behandlet
i nasjonale paneler administrert av Forskningsrådet. Endelig vedtak foretas av fylkesrådet i
Troms og Finnmark.

Regionale offentlige prosjekter
Regionale offentlige prosjekter skal utløse og styrke FoU-aktivitet i offentlige virksomheter
innenfor fondets prioriterte satsingsområder. Målgruppene er enkeltvirksomheter,
enkeltvirksom-heter i samarbeid med FoU-institusjoner og/eller bedrifter, konsortier av
virksomheter eller konsortier av virksomheter i samarbeid med FoU-institusjoner og/eller
bedrifter.
Regionale offentlige prosjekter skal ta utgangspunkt i strategisk viktige problemstillinger for
offentlige virksomheter og utløse FoU-aktivitet som spesielt bidrar til forskningsdrevet
innovasjon. Virksomhetene som søker må på fritt grunnlag kunne velge hvilke FoU-miljøer
de ønsker å samarbeide med, uavhengig av geografisk plassering.
Typiske kjennetegn ved Regionale offentlige prosjekter bør være:
•

Prosjekter av 1-3 års varighet.

•

Prosjektansvarlig er en offentlig virksomhet lokalisert innenfor fondets geografiske
områ-de.

•

Fortrinnsvis to eller flere deltakere per prosjekt.

•

Gjennomføres fortrinnsvis i samarbeid med FoU-miljø.

•

Prosjektansvarlig og eventuelle samarbeidspartnere finansierer minimum 25% til 50%
av prosjektkostnadene.

•

Kostnader som normalt gir grunnlag for støtte er relevante prosjektkostnader som
personalkostnader, kjøp av eksterne FoU-tjenester, ett eller flere stipend og direkte
prosjektutgifter.

Søknader på regionale offentlige prosjekter vil bli forvurdert administrativt, deretter
behandlet i nasjonale paneler administrert av Forskningsrådet. Endelig vedtak foretas av
fylkesrådet i Troms og Finnmark.

Ved innsending av søknader til RFF Arktis, samtykker søker i at RFF Arktis forbeholder seg
retten til å dele innsendte søknader med andre aktører i det offentlige
virkemiddelapparatet, der dette ses som nødvendig for saksbehandlingen.
Ved bevilgning vil følgende publiseres:
Prosjektnummer, tittel, navn på prosjektansvarlig, navn på prosjektleder og tildelingssum.
Utover det, unntas alle prosjekter offentlighet i tråd med lov om offentlighet § 26, 4. ledd.

Utlysningsløp 2020-2021
Budsjettering av virkemidler* for perioden 2020-2021
Tidsperiode

Søknadstype

Tema/søkergrupper

2020

Løpende
Avklaringsmidler til
kvalifiseringsstøtte FoU-prosjekt

2020

Løpende
Åpent,
kvalifiseringsstøtte bedriftsprosjekter,
offentlige prosjekter
og prosjekter for
bedriftsnettverk og
klynger

Prosjektstørrelse
inntil:
NOK 250.000,pr prosjekt
NOK 500.000,pr prosjekt

Sum til
utlysning*
(Uavklart –
rundt
3.000.000)
8.000.000

Høst 2020
(16. sept)
2021

Høst 2021

Regionale
bedriftsprosjekter

Innovasjonsprosjekter NOK 1.000.000,i næringslivet
til NOK
2.000.000,Løpende
Åpent,
NOK 500.000,kvalifiseringsstøtte bedriftsprosjekter,
pr prosjekt
offentlige prosjekter
og prosjekter for
bedriftsnettverk og
klynger
Regionale
Innovasjonsprosjekter Vil bli satt
bedriftsprosjekter i næringslivet/
gjennom
offentlige prosjekter
utlysning.
med inntil 50 %
støtte-

*Med forbehold om bevilgninger og andre økonomiske forhold.

8.000.000

8.000.000

8.000.000

