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3. Opprett søknad

Regionale forskningsfond Oslofjordfondet (RFFOFJOR)

REGIONAL KVALIFISERINGSSTØTTE FOR BEDRIFTER
Målgruppen for utlysningen er bedrifter og næringsklynger i fondsregionen. Bedriften skal være lokalisert i
Buskerud, Telemark, Vestfold eller Østfold.
Forprosjekt

Velg

MELDINGER:

Søknadsfrist for kvalifiseringsprosjekter i 2019 er 1. februar, 1. juni og 1. september.
Det er ikke mulig å opprette søknadsskjema og sende inn søknader i perioden 1.4 til 15.5 pga. omlegging til
nye nettsider. Til dere som skal søke kvalifiseringsstøtte til fristen 1.6., oppfordrer vi dere til å sende inn
søknaden før 1.4 eller etter 15.5.
STATUS:

Aktiv
ANTATT TILGJENGELIGE MIDLER:

Samlet lyses det ut inntil 10 millioner kroner i kvalifiseringsstøtte i 2019. Fondsstyret forbeholder seg retten til
ikke å utnytte den totale rammen hvis det ikke kommer inn tilstrekkelig antall kvalifiserte søknader.
Oslofjordfondet gir maksimalt 500.000 kr i støtte per prosjekt. Det stilles krav om minimum 50 %
egenfinansiering. Tilskudd tildeles i henhold til gjeldende EØS regelverk for statsstøtte.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:
•

Regional kvalifiseringsstøtte skal benyttes til å utvikle FoU-prosjekter

•

I FoU-prosjekter skal det utvikles ny kunnskap, eller nye eller vesentlig forbedrede produkter og/eller
tjenester

•

Kvalifiseringsstøtte løser utfordringer som er kritiske for at et hovedprosjekt skal kunne etableres og/eller
gjennomføres

•

Det kreves definerte FoU-utfordringer i kvalifiseringsstøtteprosjektet

•

Resultatene fra prosjektet skal gi nødvendig grunnlag for å gjennomføre et hovedprosjekt

•

Søknaden skal klargjøre prosjektets forhold til kunnskapsstatus og forskningsfront

•

Prosjektet skal ha som mål å bidra til forskningsdrevet innovasjon i privat og/eller offentlig sektor

Regionale kvalifiseringsprosjekter skal utvikle forskningsprosjekter som kan kvalifisere til videre støtte fra
Oslofjordfondet eller andre relevante ordninger. Det skal fremgå av søknaden hvor hovedprosjektet tenkes
søkt (f.eks. Regionale forskningsfond, Forskningsrådet, EU, Innovasjon Norge).
Støtten kan ikke benyttes til
• kartlegging av litteratur og forskningsfront
• markedsundersøkelser og markedsføring
• å etablere nettverk, klynger eller konsortier
Hvem kan søke
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Bedrifter og næringsklynger i fondsregionen.

Krav til samarbeid
Samarbeid med en forskningsinstitusjon

Krav til søknad
•

Søknaden er innenfor søknadstypens og utlysningens formål

•

Søknad og alle obligatoriske vedlegg er levert i eSøknad innen oppsatte frister (prosjektbeskrivelse, CV
for prosjektleder og sentrale samarbeidspartnere og partneropplysninger for søkerbedriften se vedlegg)

•

Prosjektbeskrivelsen er på maks 5 sider og i henhold til mal for kvalifiseringsstøtte, se øverst på siden i
kolonne til høyre.

•

Søknaden skal inneholde beskrivelse av virksomhetens kompetanse for å gjennomføre arbeidet og
hvordan prosjektet inngår i virksomhetens strategiske planer.

•

Søknaden skal angi hvilke ordninger en senere vil rette seg mot og angi tema/innhold i det planlagte
hovedprosjektet.

•

Maksimalt søknadsbeløp er kr 500.000 pr.prosjekt

•

Prosjektansvarlig (søker) og eventuelle samarbeidende bedrifter finansierer minimum 50 % av
prosjektkostnadene

•

Finansieringsplanen for prosjektet skal være i henhold til gjeldende EØS regelverk for statsstøtte

•

Støtte gis for en periode på inntil 12 måneder

STATSTØTTEREGELVERKET

Regionale forskningsfond følger regelverket for statsstøtte til bedrifter i henhold til gjeldende EØS- direktiver.
Støtteandelen vil være avhengig av bedriftens størrelse og om aktivitetene skal klassifiseres og fordeles på
industriell forskning eller eksperimentell utvikling. Støtteandeler i henhold til EØS regelverket er beskrevet bl.a
på SkatteFunnordningens nettsider.

Oslofjordfondet stiller krav til minimum 50 % egeninnsats i prosjektet som helhet for små bedrifter. For større
bedrifter kan egenandelskravet bli større.

Det stilles krav til regnskapsføring, rapportering og resultatformidling i prosjektene som får innvilget støtte. Kun
regnskapsførte utgifter, herunder innberettet lønn (dvs lønnslipp foreligger og innbetalt arbeidsgiveravgift og
skattetrekk), legges til grunn for godkjenning av prosjektkostnader. Ubetalt egeninnsats vil ikke godkjennes
som prosjektkostnader.

DOKUMENTER
RFF kvalifiseringsstøtte Mal for prosjektbeskrivelse DOCX - 86 KB
Mal for partneropplysninger bedriftsprosekter DOCX - 88 KB
Kvalifiseringsstøtte vurderingsskjema PDF - 22 KB
Kvalifiseringsstøtte karakterbeskrivelse 2015 PDF - 170 KB
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KONTAKTPERSONER
Gabriela Grolms (Østfold)
gabgro@ostfoldfk.no
Stein Erik Fjeldstad (Vestfold)
33 34 41 56
steinf@vfk.no
Marianne Haukås (Telemark)
marianne.haukas@t-fk.no
Åge Sund (Buskerud)
32 80 86 90
Age.Sund@bfk.no
Ellen Just Hansen
Rådgiver
33344230
oslofjordfondet@vfk.no
Lill Irene Cressey
33 34 42 30
oslofjordfondet@vfk.no
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