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Sammendrag 
Regionalt forskningsfond er en støtteordning basert på midler fra Kunnskapsdepartementet, som har 
som formål å styrke regionens forskningsevne gjennom tilskudd til forskning og innovasjon, og 
gjennom mobilisering til økt FoU-innsats i næringslivet. Målet er å styrke regionens innovasjonsevne 
og næringslivets internasjonale konkurransekraft. Dette kan blant annet oppnås gjennom forsknings- 
og innovasjonsprosjekter initiert av næringsliv, offentlig sektor eller forskningsorganisasjoner/-
miljøer.  

Handlingsplanen er utarbeidet på bakgrunn av de to styringsdokumentene - gjeldende Forskrift for 
Regionale forskningsfond (RFF) fastsatt av Kunnskapsdepartementet og politisk vedtatt 
Policydokument for RFF i Viken fylkeskommune. Styret utarbeider handlingsplanen basert på egne 
vurderinger innenfor rammene av de angitte styringsdokumentene. 

Handlingsplanen skal prioritere bruken av fondsmidlene med hensyn til tematikk, målgrupper og 
vektlegging av de ulike søknadstypene. Handlingsplanen er flerårig og vil, som styringsdokumentet og 
oppnevningsperiode, følge valgperiodene. Planen skal oppdateres årlig. 

Sentrale oppgaver for RFF Viken i 2021 vil være å mobilisere nye og etablerte søkere til å ta i bruk 
forskningsmetodikk i sine innovasjonsprosjekter. RFF sin oppgave er å mobilisere næringsliv og 
offentlig sektor til å komme videre til andre nasjonale og internasjonale finansieringsordninger for 
sine innovasjonsprosjekter, med målsetning om å få realisert innovasjonene.  Vi skal stimulere til at 
næringsliv og offentlige virksomheter initierer forskning, og tar i bruk ny kunnskap for å styrke sin 
verdiskaping, konkurransekraft, kompetanse, innovasjons- og omstillingsevne gjennom å løse 
regionens overordnede samfunnsutfordringer. 

RFF Viken skal i kommende periode prioritere prosjekter innenfor følgende overordnede strategiske 
satsingsområder: 

Klima, miljø og energi; Helse og omsorg; Utdanning og oppvekst og Teknologi; By-, steds- og 
regionutvikling. 

I tillegg skal styret lyse ut midler til forundersøkelser for å stimulere til å finne lokale løsninger på 
globale utfordringer der «Viken viser vei» innenfor og på tvers av de tematiske satsingsområdene 
som er beskrevet ovenfor. Dette skal danne grunnlag for større prosjekter med stort internasjonalt 
potensial og med høy risiko. 

Målgruppene vil være innenfor næringsliv, offentlig sektor, frivillig sektor og 
forskningsorganisasjoner.  

  



Innledning 
Tilskuddsordningen skal styrke regionenes forskningsevne gjennom tilskudd til forskning og 
innovasjon og gjennom mobilisering til økt FoU-innsats. Regionale forskningsfond har som formål å: 

a) styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling gjennom å 
 

i. finansiere forskningsprosjekter av god kvalitet 
ii. medvirke til at bedrifter og offentlige virksomheter øker sin kompetanse, 

innovasjonsevne, verdiskaping og konkurransekraft ved å initiere forskning og ta i bruk 
resultater fra FoU 

iii. stimulere til et tettere samarbeid mellom FoU-institusjoner og styrke koplingene til 
næringsliv og offentlig sektor 
 

b) øke FoU-innsatsen gjennom å 

i. mobilisere og kvalifisere bedrifter og offentlige virksomheter til å delta i nasjonal og 
internasjonal forskning 

ii. støtte FoU-prosjekter initiert av næringsliv, frivillig sektor og offentlige virksomheter 
inkludert universiteter, høyskoler og andre forskningsmiljøer 
 

c) bidra til økt forskningskvalitet og utvikling av gode og konkurransedyktige FoU-miljøer gjennom å 

i. støtte langsiktig, grunnleggende kompetansebygging i relevante forskningsmiljøer 
ii. knytte institusjonenes FoU-kompetanse til øvrige regionale FoU-aktiviteter og 

se disse i sammenheng 
iii. stimulere til fler- og tverrfaglig samarbeid i forskningsprosjekter 

 
d) arbeide for tett samspill mellom aktiviteter i regionene og deres relasjoner til andre nasjonale og 
internasjonale forskningsprogrammer og forskningsaktiviteter. 

Regionens prioriterte områder 
 
Hovedpunkter fra politisk vedtatt policydokument 
Regionens prioriterte områder er beskrevet i politisk vedtatt policy-dokument for RFF Viken. 
Økt internasjonal konkurranse, skjerpede miljø- og klimakrav samt store sosiodemografiske 
endringer representerer langsiktige utfordringer for en bærekraftig utvikling i Viken, både 
miljømessig, økonomisk og sosialt. FNs bærekraftmål (FN17) og Agenda 2030 er lagt til grunn som 
ramme for regional planstrategi, hvilket betyr at det er større behov for å se sektorer og 
politikkområder i sammenheng for å løse regionens utfordringer. Dette innebærer bl.a. at forsknings- 
og innovasjonsinnsatsen – der RFF er et viktig virkemiddel – må ha fokus på at den økonomiske 
verdiskapingen man ønsker å oppnå både er miljømessig og sosialt bærekraftig. Det innebærer også 
at man evner å samarbeide bredt mellom aktører i privat og offentlig sektor (f.eks. basert på 
innovative offentlige anskaffelser), kompetansemiljøer og det sivile samfunn for å finne innovative og 
bærekraftige løsninger på samfunnsutfordringene. 

 Overordnede strategiske satsingsområder slik de er definert i policydokumentet er: 
 
Klima, miljø og energi: vann/avløp, fornybar energi, energieffektivitet, mat/landbruk, biobasert 
produksjon, natur- og ressursforvaltning. 

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



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

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

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

Temaene er ikke satt opp i prioritert rekkefølge. Under hvert tema er det eksempler på aktuelle 
tematiske områder, men ikke begrenset til disse. 

 

Hovedpunkter i styrets strategi 
Styret skal lyse ut midler til forundersøkelser for å stimulere til å finne lokale løsninger på globale 
utfordringer der «Viken viser vei», innenfor og på tvers av de tematiske satsingsområdene som er 
beskrevet ovenfor.  Dette skal danne grunnlag for større tverrsektorielle prosjekter med stort 
internasjonalt potensial og med høy risiko. Gjennom sitt strategiarbeid har styret besluttet å 
tilrettelegge for søknader i policy-dokumentets fulle tematiske bredde. Deltema som ikke er eksplisitt 
nevnt i policy-dokumentet, men som naturlig kan knyttes til de fem satsingene, kan også inkluderes. 
For eksempel metoder for reduksjon av klimagassutslipp (karbonfangst, biokull mm) innenfor 
satsingen Klima, miljø, energi. Styret utfordrer søkere til å vise verdiskapingspotensialet regionalt, 
samtidig som de viser til en større internasjonal effekt.  

Utlysningene vil gi mulighet for å gjennomføre mindre forprosjekt i form av kvalifiseringsprosjekter, 
og senere hovedprosjekter i en størrelsesorden som er relevant for søkerne, og som skal gi erfaring 
hos søkerne til å kunne søke større prosjekter finansiert av Innovasjon Norge, Forskningsrådet og 
midler fra EU-programmet «Horisont-Europa». 

Styret vil i stor grad benytte midler til forundersøkelser for å identifisere prosjekter med stort 
internasjonalt potensial, uten krav til forskningsutfordringer i forundersøkelsen, men som definitivt 
vil ha forskningsutfordringer for videreføringen av prosjektet. Dette initiativet henger godt sammen 
med politisk plattform i Viken fylkeskommune og pågående arbeid med planstrategien i fylket.  

Støtte til kvalifiseringsprosjekter, med bred tematisk innretning i henhold til angitte temaer i 
policydokumentet, vil ha en sentral rolle i fondets utlysninger i 2021.  

Midler til hovedprosjekter, som skal være innovasjonsprosjekter med FoU-utfordringer med bred 
tematisk innretning i henhold til angitte temaer i policydokumentet, vil bli vurdert utlyst høsten 
2021.  Innovasjonsprosjekter skal gi et bidrag til fornyelse og økt verdiskaping for de som deltar i 
prosjektet, og gi samfunnsøkonomiske gevinster ved at ny kunnskap og nye løsninger blir tatt i bruk. 

Målgruppene for utlysningene vil være innenfor næringsliv, offentlig sektor, frivillig sektor og 
forskningsorganisasjoner. Styret har som intensjon å inkludere både små, mellomstore og større 
bedrifter med registrert forretningsadresse i Viken i målgruppen for flere av utlysningene. 

 

Styrets målsetninger 
RFF Viken skal 

• Utgjøre en forskjell i forhold til andre virkemidler. Det gjelder både i forhold til andre 
virkemidler internt i Viken fylkeskommune, men også i forhold til nasjonale virkemidler. 



Dette skal gjøres gjennom å mobilisere nye og etablerte aktører til forskningsbasert 
innovasjon i næringslivet og offentlig sektor. 

• Stimulere til at næringsliv og offentlige virksomheter initierer forskning, og tar i bruk ny 
kunnskap for å styrke sin verdiskaping, konkurransekraft, kompetanse og innovasjons- og 
omstillingsevne gjennom å løse regionens overordnede samfunnsutfordringer 
(innovasjonsdrevet forskning) 

• Lyse ut midler som er relevante for søkere i hele fylket 
• Balansere porteføljen mellom kvalifiserings- og hovedprosjekter i RFF, slik at søkere, etter 

behov, er tilstrekkelig kompetente til å søke seg videre i virkemiddelapparatet 
• Tilby hovedprosjekt til bedrifter som ikke har kapasitet til å gjennomføre hovedprosjekt i for 

eksempel Forskningsrådet eller EU 
• Mobilisere og stimulere regionale kompetente FoU-miljøer uten å ekskludere andre FoU-

miljøer som søker ønsker å samarbeide med. Relevans for behov hos bedrifter og offentlig 
aktører 

• Over tid skal RFF stimulere til nasjonalt og internasjonalt samarbeid og mobilisere til økt 
norsk deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonssamarbeid. 

 

Profilering og kommunikasjonsstrategi 
Det vil være behov for tydelig profilering av RFF Viken og de prioriterte målgruppene og temaer inn 
mot spesielt offentlig sektor, men også næringsliv og FoU-institusjoner for å oppnå ønsket 
samhandling. Profilering av fondet i 2021, kan skje gjennom: 
 
- Tilretteleggelse for åpenhet, medvirkning og involvering 
- Mobilisering av offentlig sektor gjennom målrettet informasjon mot, og møter med, offentlige 

etater, kommuner, offentlige virksomheter og institusjoner. 
- Utvikle og være synlig på arenaer som bidrar til direktekontakt med målgruppene 
- Iverksette tiltak som bidrar til økt kompetanse om søknadsskriving hos målgruppene 
- Invitere til åpne informasjonsmøter for næringslivet, offentlig sektor og FoU-institusjoner i 

samarbeid med Forskningsrådets representanter 
- Løpende kommunikasjon på nettsidene og nyhetsbrev, knyttet til fondets aktiviteter 
- Aktiv formidling av resultater fra prosjekter som viser betydningen av RFF i sin rolle som 

stimulator til økt bruk av forskning og forskningsresultater i næringsliv og offentlig sektor 
- Aktiv rolle i å stimulere til forskning og innovasjon i offentlig sektor, tjenesteyting og teknologi. 
- Avtale med Forskning.no for å spre informasjon om og resultat fra våre prosjekter. Dette er et 

felles satsingsområde for alle RFF-regionene. 
- Det må utvikles verktøy og kanaler for markedsføring av utlysninger og resultater, i samarbeid 

med kommunikasjonsavdelingen i Viken fylkeskommune 
o Digitale plattformer: Facebook, Twitter, LinkedIn og nyhetsbrev fra nettsidene 
o Publisere populærvitenskapelige artikler i Forskning.no samt på egne nettsider og Viken.no 
o Informasjonsmøter og skrivekurs for søkere, kompetansemeglere og klyngene 
o Tematisk prosjektoppfølging/presentasjoner i plenum 
o Prosjektpresentasjoner i lokale media, gjerne sammen med næringsråden. 

 
Styret vil til enhver tid prioritere tiltakene gjennom en balanse mellom effekt, innsats og tilgjengelig 
resurser. 

Erfaringsbakgrunn fra 2020 
Erfaringene fra utlysningene av støtte til kvalifiseringsprosjekter våren 2020, tilsier at det er behov 
for at fondet bidrar aktivt til å heve kvaliteten på søknadene i framtidige utlysninger, spesielt med 
tanke på at prosjektene skal inneholde definerte forskningsutfordringer. 



Detaljer om gjennomførte utlysninger finnes på våre nettsider: Utlysninger liste 
(regionaleforskningsfond.no) 
 

Fondets planer for 2021 
Planlagte søknadstyper og utlysninger 
Styret har satt opp følgende planlagte utlysninger, men vil for hvert styremøte vurdere å justere 
planene basert på informasjon om behov og utfordringer: 

Viken viser vei – sektorovergripende, lokale løsninger på globale utfordringer 
- Avklaringsprosjekter (forundersøkelser)  
- Stort potensial – høy risiko 

o Løpende utlysning 
 Potensielle målgrupper: 

- FoU-institusjoner 
- Bedrifter uansett størrelse (AS eller enkeltpersonforetak landbruk) 
- Regionale offentlige aktører 

 
- Kvalifiseringsprosjekter med bred tematisk innretning i henhold til policydokumentet 

o Krever innovasjonsprosjekt med FoU-utfordringer (uten forundersøkelser) – til 
forskjell fra utlysningene i 2020 

o Løpende utlysning med 3 cut-off datoer for vurdering av søknader 
 1. mai, 1. september, 1. november 

o Støttebeløp bedrift 500 000; offentlig 750 000 (totalprosjekt 1.000.000) 
o  Målgrupper 

 Bedrifter uansett størrelse (AS eller enkeltpersonforetak landbruk) 
 Regionale offentlige aktører 
 FoU-miljøer i samarbeid med bedrifter og/eller offentlig aktør 

 
- Hovedprosjekt – innovasjonsprosjekter med FoU-utfordringer med bred tematisk 

innretning i henhold til policydokumentet 
o  

 Styret vil i første halvår prioritere utlysninger av kvalifiseringsprosjekt. 
Dersom det gjenstår tilstrekkelig med midler etter disse utlysningene vil vi 
vurdere en hovedprosjektutlysning med søknadsfrist høsten 2021. Dersom 
det ikke er midler tilgjengelig i 2021 vil en hovedprosjektutlysning utsettes til 
våren 2022 

 
Potensielt samarbeid med andre fondsregioner 
Samarbeidet med andre fondsregioner og med Forskningsrådet er svært verdifullt både for å 
samordne de ulike RFF-regionene og for å opprettholde en kostnadseffektiv saksbehandling gjennom 
bruk av felles maler og de felles elektroniske verktøyene. Framtidig samarbeid om fellesutlysninger 
med de andre fondsregionene er noe som fondsstyret vil diskutere i løpet av 2021. Eventuelle 
fellesutlysninger bør være innrettet slik at det gir en gjensidig nytte for målgruppene i de 
samarbeidende fondsregionene.   
 

https://www.regionaleforskningsfond.no/viken/utlysninger-liste/?timeframe=1
https://www.regionaleforskningsfond.no/viken/utlysninger-liste/?timeframe=1


Prosjektoppfølging 
Det vil bli lagt opp til årlig resultatoppfølging, med resultatavhengig videre finansiering av 
prosjektene. Det er etablert rutiner for rapportering og oppfølging av FoU-prosjekter som innvilges 
støtte. Prosjektene vil bli oppfordret til å etablere en målrettet prosjektstyring basert på milepæler 
der man søker å redusere risiko så tidlig som mulig i prosjektet. På denne måten kan vi få mest mulig 
effektiv utnyttelse av virkemidlene fra fondet.  

 

Evaluering av virkninger og effekter av gjennomførte hovedprosjekt i regionen 
Styret i RFF Hovedstaden vedtok at det skal gjennomføres en effektstudie av gjennomførte 
hovedprosjekter i regi av RFFH. Styret i RFF Viken har utvidet den planlagte studien til også å gjelde 
prosjekter fra RFF Oslofjordfondet.  Dette vil gi et enda bedre grunnlag for å kunne vurdere 
virkninger og effekter av fondets satsinger slik at styret kan gjøre endringer framover basert på 
denne kunnskapen. 

Formålet med effektstudien er å dokumentere hva RFF Hovedstaden og RFF Oslofjordfondet har 
oppnådd med sin satsing på å løse samfunnsutfordringer gjennom prosjektfinansiering med offentlig 
sektor, bedrifter og FoU-miljøer i samarbeid. Hensikten med effektstudien er at de samfunnsmessige 
og regionale effektene av innsatsen gjennom begge fondene skal belyses.  

  



Vedlegg 
Informasjon om RFF Viken, inklusive styrende dokumenter, styrets medlemmer, utlysninger, 
krav til rapportering etc finnes på våre nettsider RFF Viken (regionaleforskningsfond.no). 

Gjennomførte utlysninger i 2020 
 

 

 

Den politiske ambisjonen om å utlyse 15 millioner til kvalifiseringsprosjekter ble realisert gjennom en 
løpende utlysning med to søknadsfrister, 30. april og 2. juni. Terskelen for hva prosjektene kunne 

https://www.regionaleforskningsfond.no/viken/


søke om ble senket noe gjennom at vi også inkluderte støtte til forundersøkelser i tillegg til definerte 
forskningsutfordringer. Dette ble politisk bestemt før styret var på plass, og begrunnet i de ekstra 
utfordringene bedriftene fikk på grunn av Corona-pandemien. Totalt mottok fondet 52 søknader, 
omsøkt beløp 17,3 millioner kroner. 39 av disse søknadene fikk tildelt til sammen 12,5 millioner 
kroner. 

Status pr 30/11-20:  

− Antall søknader mottatt: 89 
− Søkt beløp: 55 453 000 kr  
− Tildelt (1 halvår) 12 540 000 kr 

Vedtak på 25 søknader om kvalifiseringsstøtte er berammet til styremøte 3/12-20 

Vedtak på 12 hovedprosjekter er berammet til et styremøte i mars 2021 

 
Søknadstyper og vurderingskriterier 
Søknadstyper 

Det er fondsstyrets ansvar å ta stilling til fondets bruk av den foreliggende menyen av søknadstyper, 
herunder vurdere målgrupper og hvor stor andel av midlene som skal legges til de ulike 
søknadstypene. Søknadsutlysninger vil koordineres i tid med utlysninger fra Forskningsrådet. 
Forskningsrådet skal også medvirke i arbeidet med utlysning, søknadsmottak og ekspertvurdering av 
søknader til hovedprosjekter. Søknadsbehandlingen skal bygge på de gjeldende, generelle 
retningslinjer og de krav til søknaden som fondsstyrene og Forskningsrådet har nedfelt i fellesskap. 

 
Fondsstyret bestemmer hvilke søknadstyper som skal benyttes innenfor de alternativer som er listet 
opp nedenfor. Dette gjelder FoU-prosjekter i form av:  

• Regional kvalifiseringsstøtte 
• Regionale innovasjonsprosjekter i bedrifter 
• Regionale innovasjonsprosjekter i offentlig sektor 
• Regionale forskerprosjekter  
• Regionale institusjonsprosjekter  

 
 
Vurderingskriterier 

Generelle krav og kriterier til alle søknader til regionale forskningsfond er utarbeidet av fondsstyrene 
og Forskningsrådet i fellesskap. Detaljerte krav til de ulike søknadstypene, herunder krav til søknaden 
og kriterier for søknadsvurdering, er utformet og beskrevet på fondets nettsider: 
www.regionaleforskningsfond.no. Dersom det er avvik mellom de generelle beskrivelsene og de 
aktive utlysningene, så er det alltid teksten i de aktive utlysningene som er gjeldende og juridisk 
bindende. 
 
Tilleggskriterier og krav av regional karakter kan bli spesifisert av fondsstyrene for den enkelte 
utlysning. 
 
 
Vurderingskriterier på hovedprosjektsøknader for bedrifter 
 

http://www.regionaleforskningsfond.no/


Et innovasjonsprosjekt i næringslivet er et bedriftsledet prosjekt med tydelig innhold av forsknings- 
og utviklingsaktiviteter (FoU), gjerne i samarbeid med offentlig sektor 
 
Forskning og innovasjon | IP-Næringsliv 
I hvilken grad representerer prosjektet en ambisiøs innovasjon som understøttes av relevante FoU-
aktiviteter av god kvalitet? 

− I hvilken grad representerer innovasjonen noe nytt? 
− I hvilken grad retter innovasjonen seg mot tydelige behov eller nye markedsmuligheter for 

bedriftspartnerne i prosjektet? 
− I hvilken grad bygger prosjektet på relevant og oppdatert kunnskap? 
− I hvilken grad benytter prosjektet relevante og anerkjente FoU-metoder? 
− I hvilken grad er FoU-aktivitetene nødvendige for å lykkes med innovasjonen? 

 

Virkninger og effekter | IP-Næringsliv 

I hvilken grad legger prosjektet til rette for betydelige gevinster for bedriftspartnerne, og også 
grunnlag for øvrige positive samfunnsmessige effekter? 

− I hvilken grad vil prosjektet ha potensial for bærekraftig verdiskaping i Norge med betydelige 
bedriftsøkonomiske gevinster for bedriftspartnerne? 

− I hvilken grad kan prosjektet gi positive eksterne effekter, for eksempel 
o i form av kunnskapsspredning gjennom nettverk og publisering 
o ved at resultater kan utnyttes i annet næringsliv, offentlig sektor eller samfunnet 

generelt 
o ved at innovasjonen kan bidra til FNs bærekraftmål eller til å løse andre viktige 

samfunnsutfordringer? 
− I hvilken grad er de potensielle virkningene og effektene av prosjektet tydelig formulert og 

godt sannsynliggjort? 
 

Gjennomføring | IP-Næringsliv 

I hvilken grad gir prosjektplanen et godt grunnlag for å få gjennomført FoU-aktivitetene og for å få 
realisert verdiskapingspotensialet? 

− I hvilken grad har FoU-prosjektplanen solide og gjennomarbeidede mål, arbeidspakker, 
milepæler, ressursinnsats og relevante risikovurderinger? 

− I hvilken grad vil prosjektet ha tilgang til nødvendig FoU-kompetanse og tilstrekkelig 
kapasitet til å gjennomføre FoU-oppgavene? 

− I hvilken grad fremtrer prosjektet som strategisk forankret hos bedriftspartnerne og med en 
egnet prosjektorganisering? 

− I hvilken grad har prosjektleder egnet kompetanse og erfaring for å lede et FoU- prosjekt 
rettet mot innovasjon og bærekraftig verdiskaping for bedrifter? 

− I hvilken grad er planen for implementering av FoU-resultatene og realisering av gevinster 
relevant og dekkende, for eksempel når det gjelder spørsmål som: 

o håndtering av IPR 
o vurderinger av konkurranseforhold og markedsrisiko 
o behov og planer for investeringer 
o behov og planer for partnerskap for kommersialisering eller industrialisering 
o behov for utvikling av forretningsmodeller? 

 



Samlet vurdering fra fageksperten/panelet 

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet er et uttrykk for en samlet vurdering basert på de 
hovedkriteriene som fageksperten/panelet er bedt om å vurdere. 

 
Regionale vurderingskriterier: 
Regional verdiskaping for offentlig sektor 

− I hvilken grad vil prosjektet bidra til nye tjenester, økt kvalitet, brukernytte eller reduserte 
kostnader for offentlige aktører? 

− I hvilken grad er det sannsynliggjort at deltakende offentlige aktører kan ta i bruk 
prosjektresultatene? 

− I hvilken grad kan prosjektresultatene ha overføringsverdi for andre aktører i regionen? 
 
Regional samfunnsmessig betydning 

− I hvilken grad er det synliggjort at resultatene fra prosjektet, dersom man lykkes, vil løse 
aktuelle regionale samfunnsutfordringer? 

 
 
Vurderingskriterier på hovedprosjektsøknader for offentlig sektor 

− Et innovasjonsprosjekt i offentlig sektor er et offentlig ledet prosjekt med tydelig innhold av 
forsknings- og utviklingsaktiviteter (FoU), gjerne i samarbeid med næringslivet 

− Innovasjonsprosjektet skal gi et bidrag til fornyelse og økt verdiskaping for de som deltar i 
prosjektet, og gi samfunnsøkonomiske gevinster ved at ny kunnskap og nye løsninger blir tatt 
i bruk 

− Prosjektene skal stimulere til og støtte samarbeid mellom private bedrifter, forskningsmiljøer 
og offentlige aktører som representerer samfunnets og/eller næringslivets behov for 
kunnskap og forskningskompetanse 

 
Forskning og innovasjon | IP-Offentlig sektor 
I hvilken grad representerer prosjektet en ambisiøs innovasjon som understøttes av relevante FoU-
aktiviteter? 
 

− I hvilken grad representerer innovasjonen noe nytt? 
− I hvilken grad vil innovasjonen bidra til å løse en utfordring og/eller møte et erkjent behov? 
− I hvilken grad har prosjektet potensial for å frembringe ny kunnskap som gir grunnlag for 

innovasjon? 
− I hvilken grad er FoU-aktivitetene nødvendige for å lykkes med innovasjonen? 
− I hvilken grad bygger prosjektet på relevant og oppdatert kunnskap? 
− I hvilken grad benytter prosjektet relevante og anerkjente FoU-metoder? 

 
Virkninger og effekter | IP-Offentlig sektor 
I hvilken grad legger prosjektet til rette for verdiskaping i de offentlige virksomhetene, og også 
grunnlag for nytte for andre deler av offentlig sektor? 

− Verdiskaping og utnyttelse av resultater 
o I hvilken grad er potensielle virkninger og effekter tydelig formulert og troverdige? 
o I hvilken grad vil prosjektets resultater gi grunnlag for verdiskaping hos søker og 

partnere i offentlig sektor? 
o I hvilken grad er plan for realisering av innovasjonen relevant og dekkende, herunder 

risikovurderinger, planer og ressursbehov, partnere, forankring og roller? 
 

− Formidling, deling, spredning og andre samfunnseffekter 



o I hvilken grad er formidling og kommunikasjonsaktiviteter tydelig formulert og rettet 
mot relevante målgrupper? 

− I hvilken grad er potensialet for deling og spredning gjennom formidling, samarbeid og 
nettverk tydelig formulert og sannsynliggjort? 

− I hvilken grad kan prosjektet gi andre positive samfunnseffekter, for eksempel 
o i form av utnyttelse av resultater hos andre deler av offentlig sektor, næringsliv og 

andre aktører 
o ved at innovasjonen bidrar til FNs bærekraftmål eller til å løse andre viktige 

samfunnsutfordringer? 
 
Gjennomføring | IP-Offentlig sektor 
I hvilken grad gir prosjektplanen et godt grunnlag for å få gjennomført FoU-aktivitetene og for å få 
nyttiggjort resultatene? 
 

− Kvalitet på prosjektets organisering og ledelse 
o I hvilken grad er arbeidsplanen velegnet, inkludert om ressursene til de forskjellige 

arbeidspakkene er tilstrekkelig og i tråd med den enkelte arbeidspakkes mål, tidsplan 
og leveranser? 

o I hvilken grad er samarbeidspartnerne de rette til å gjennomføre FoU-aktivitetene og 
med en tydelig og relevant fordeling av budsjett, roller og ansvar? 

o I hvilken grad er ledelse og styring i prosjektet organisert på en egnet måte? 
 

− Kvalitet på prosjektleder og prosjektgruppe 
o I hvilken grad har prosjektleder relevant kompetanse og erfaring for å lede et FoU-

prosjekt rettet mot innovasjon og verdiskaping i offentlig sektor? 
o I hvilken grad har prosjektgruppen den nødvendige kompetansen og ekspertisen for 

å gjennomføre prosjektet på en effektiv måte? 
 
 
Samlet vurdering fra fageksperten/panelet 
Samlet vurdering fra fageksperten/panelet er et uttrykk for en samlet vurdering basert på de 
hovedkriteriene som fageksperten/panelet er bedt om å vurdere. 
 
Regionale vurderingskriterier: 

Regional verdiskaping for det private næringslivet 
− I hvilken grad er det synliggjort at resultatene fra prosjektet, dersom man lykkes, vil bidra til 

økt verdiskapning for næringslivet? 
 

− I hvilken grad er markedspotensial i eksisterende eller nye markeder for bedriftene beskrevet 
regionalt/nasjonalt/internasjonalt? 

 
Regional samfunnsmessig betydning 

− I hvilken grad er det synliggjort at resultatene fra prosjektet, dersom man lykkes, vil løse 
aktuelle regionale samfunnsutfordringer? 
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