
RFF i det regionale innovasjonsarbeidet
Bergljot Landstad, styreleder RFF Møre og Romsdal



Bakgrunn og hensikt med RFF

• Mobilisering til økt FOU-innsats

• Finansiere forskingsbasert innovasjon

• Tilpasset regionale behov

Mobilisere  - finansiere  - kvalifisere



Forskning for regional innovasjon og utvikling

• Kobler bedrifter og akademia

• Supplerer nasjonale/internasjonale virkemidler

• Styrker fylkeskommunen som utviklingsaktør



FoU-miljøene øker sin kunnskap og 
samarbeid med bedrifter og kommuner

• Viktig inngang for små og store FoU-løp

• Utvikling og anvendelse av kunnskap

• FoU-miljøene blir relevante og praksisnære



RFF har…

• Bidratt til utvikling av de regionale innovasjonssystemene 

• Ført til kunnskapsutvikling innen og på tvers av sektorer 

• Bidratt til akkumulert kunnskapsbygging i og mellom organisasjoner 

• Gitt vesentlige innovasjonsbidrag i bedrifter og offentlig sektor



CO2 fangst og lagring og bruk av aske som 
sementerstatter i betong



Mange planlegger å videreføre RFF prosjektet 
Hele landet 2020 
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Cellemodeller og uttesting av 
silderognekstrakt mot Psoriasis

FORREGION
MobPro



Utvikling av digital produktdataplattform for skip



Bevilgning fra Kunnskapsdepartementet til RFF

Bevilgning til RFF fra KD i perioden 2014-2022 er kuttet med kr 100 mill.

Kr i 1.0000
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Omsøkt beløp til RFF 2020 vs. bevilgning fra KD 
(eksl. Rogaland som ikke bevilget prosjektstøtte i 2020)

• 6 av 11 RFF-regioner ga mer prosjektstøtte enn de fikk bevilgning fra KD

• Total innvilgelsesprosent 53 men varierer mellom 32-77
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FoI i hele landet er en forutsetning for Norges 
store  omstilling



Vi har klare forventninger 


