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1. Føringer 
Handlingsplanen er utarbeidet med bakgrunn i 

 Forskrift om de regionale forskningsfondene fastsatt av Kunnskapsdepartementet 
18.12.2019 

 Regionplan Agder 2030 
 Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping (VINN Agder 2015-2030) 
 Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder, 2015-2030 (FoUoI Agder 2030) 

 Innspillsrunde med regionale aktører 

 

1.1 Forskrift om de regionale forskningsfondene 
Regionale Forskningsfond (RFF) skal styrke regionenes forskningsevne både gjennom 
tilskudd til forskning og innovasjon, og gjennom mobilisering til økt FoU-innsats.  
 
RFF 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 til 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 flere- 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  

Fylkeskommunene skal informere om fondet og formidle fondets forskningsresultater, 
herunder skape oppmerksomhet om og interesse for fondet i allmennheten og blant aktuelle 
målgrupper/søkere. 
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1.2 Regionplan Agder 2030 
Regionplan Agder 2030s hovedmål er å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og 
økonomisk bærekraftig region i 2030 – et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår. 
Regionplanen har fem temaer som skal være hovedsatsingsområder frem mot 2030: 

 Attraktive og livskraftige byer, tettsteder og distrikter 
 Verdiskaping og bærekraft 
 Utdanning og kompetanse 
 Transport og kommunikasjon 
 Kultur 

 
I tillegg har planen tre gjennomgående perspektiver som samsvarer med de tre 
dimensjonene av bærekraft i hovedmålet: 

 Næringsutvikling og samarbeid om nye arbeidsplasser 
 Levekår, likestilling, inkludering og mangfold 
 Klima og miljø 

 

1.3 VINN Agder 2015-2030 
Forkortelsen VINN står for Verdiskaping + INNovasjon. Dette er Agders verdiskapingsstrategi 
basert på samarbeid og samhandling mellom næringsliv, arbeidsliv, FoU-institusjoner og 
offentlig sektor. 

Formålet med planen er å legge til rette for økt samarbeid og kompetansedeling som et 
bidrag til økt konkurranseevne og bærekraftig verdiskaping ved hjelp av innovasjon i privat 
og offentlig sektor i hele Agder. 

Et sentralt delmål i denne planen er at Agder skal være en «VINNer»-region, som har høyere 
sysselsettingsvekst enn landet ellers, med fokus på nye potensialer for bærekraftig 
verdiskaping. 

 

1.4 FoUoI Agder 2030 
Hovedmålet i strategien er at Agder ligger i front når det gjelder å utvikle og implementere 
forskningsbasert innovasjon i offentlig sektor og privat næringsliv med hensikt å bidra til 
økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft.  

Følgende delmål er spesielt relevante for tilskuddsordningens virkemidler: 
 FoU-miljøene kvalifiserer seg til å lede nasjonale og internasjonale 

prestisjeprogrammer, prosjekter og piloter 
 FoUoI-aktiviteten i næringslivet og offentlig sektor er over landsgjennomsnittet 

 

1.5 Innspillsrunde 
Utover regionale planer og strategier har RFF Agder bestrebet seg på å forankre 
handlingsplanen hos regionale aktører. Handlingsplanen ble derfor sendt ut på innspillsrunde 
til relevante aktører med frist til å komme med innspill 10. desember 2021. Det kom inn 
mange gode innspill til fristen. Under følger innspill RFF Agder prioriterer: 

 Et større fokus på levekår, likestilling, inkludering og mangfold 
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 Bidra til utvikling av energibærere som bidrar til bærekraftig omstilling (hydrogen, 
ammoniakk) 

 Bioøkonomi 
 Sektorovergripende innovasjonsprosjekter 
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2. Utfordringer og muligheter 
Det er identifisert flere utfordringer og muligheter i Agder gjennom ulike strategier og planer 
(Regionplan Agder 2030 og VINN Agder 2015-2030). Disse danner grunnlag og gir retning 
for hva Regionalt forskningsfond Agder (RFF Agder) skal arbeide med i 2022 og 2023. 
Sentralt her er at vi skal støtte de gode prosjektene og prosjekter som vil bidra til et 
bærekraftig Agder. 
 
Det fødes færre barn, og eldre utgjør en stadig større andel av befolkningen. Denne 
utviklingen vil stille offentlig sektor overfor store utfordringer i årene som kommer. Det blir 
blant annet færre i arbeidsfør alder per pensjonist. Samtidig er eldre mennesker en viktig 
ressurs for samfunnet, blant annet med frivillig innsats. Det er viktig å legge til rette for et 
aldersvennlig samfunn. Videre er Agder blant regionene med lavest sysselsettingsgrad, der 
særlig andelen unge på uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger er høy. For å opprettholde 
dagens velferdsnivå må sysselsettingsgraden og verdiskapingen per arbeidstaker økes. 
Deler av innlandet på Agder, distriktene og randkommunene opplever levekårsutfordringer 
og tap av arbeidsplasser. Flere kommuner har et ensidig arbeidsmarked med få 
kompetansearbeidsplasser, og lang reisetid til steder med variert arbeidsmarked. Likestilling, 
inkludering og mangfold er viktig, både i et levekårs- og verdiskapingsperspektiv. Agder er 
også den regionen i Norge som har lavest andel av innvandrere i arbeid, og har i tillegg lav 
andel kvinner i lederstillinger og høy andel kvinner i deltidsstillinger. Inntektsulikhetene på 
Agder og andelen barn som lever i familier med vedvarende lavinntekt har økt. Et rausere 
og mer likestilt samfunn vil bidra til bedre folkehelse og mer inkludering. Dette vil også føre til 
at flere kan komme i arbeid og dermed øke sysselsettingsgraden og verdiskapingen, 
redusere inntektsforskjellene og forbedre levekårene i regionen. 
 
Klimaendringer er en global utfordring og næringslivet i regionen har store muligheter til å 
utvikle nye klimavennlige løsninger og produkter og dermed nye grønne arbeidsplasser. For 
å få dette til må Agder styrke innsatsen innen forskning, utvikling og innovasjon.  
 
Det er også et stort potensial for bærekraftig vekst gjennom å kombinere regionens sterke 
teknologikompetanse og store overskudd av fornybar kraft. Treindustrien og marine næringer 
har store utviklingsmuligheter og kan bidra til å skape nye arbeidsplasser. Videre står 
industrinæringer som prosess- og mekanisk industri og leverandørindustri for olje- og 
gassvirksomhet sterkt. 
 
Internasjonalt arbeid er også viktig for at Agder skal bli en mer attraktiv, innovativ, 
inkluderende og lærende region. I internasjonalt samarbeid ligger det store muligheter for å 
utveksle kunnskap som bidrar til mer forskning, utvikling og innovasjon, og til å profilere 
agder som en attraktiv region utad. 
 
Det er behov for flere vekstkraftige nyetableringer i Agder. Nye næringer i regionen kan 
vokse frem fra etablerte virksomheter, ofte gjennom kobling av kunnskapsbiter fra ulike 
næringer. Bedrifter som etableres ut fra eksisterende bedrifter eller undervisnings- og 
forskningsmiljøer er spesielt verdifulle når det gjelder å fornye næringslivet i Agder. 
 
Agder har et godt og positivt omdømme som besøksregion nasjonalt, med et bra klima og 
sterke merkevarer. Regionen byr også på attraktiv og tilgjengelig natur, særlig skjærgården. 
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Til tross for dette fremstår Agder utydelig og uten en samlende visjon for helhetlig utvikling i 
et besøksperspektiv, selv om dette er bedret de seneste årene. Videre kjennetegnes 
besøksnæringene av manglende økonomisk bærekraft. Opplevelsestilbudet utenom 
sommersesongen fremstår som lite tilfredsstillende og av variabel kvalitet, samtidig er det økt 
konkurranse både nasjonalt og internasjonalt. 
 
Det grønne skiftet er avhengig av at vi klarer å utvikle nye verdikjeder i privat og offentlig 
sektor. For å realisere dette er vi avhengige av forskning og innovasjon for å identifisere og 
realisere potensialet i alle sektorer og bransjer. Sterke kunnskaps- og kompetansemiljøer, 
samt sterke næringer innenfor nye digitale teknologier og fornybar energi vil være gode 
bidragsytere for realisering av blant annet sirkulære verdikjeder, og også for å skape nye og 
mer bærekraftige arbeidsplasser. Videre vil grønn omstilling, som handler om samfunnets 
bærekraft, kreve både nasjonal og regional innsats for forskning og innovasjon. Grønn 
omstilling i Agder innebærer prioritering av områder som bidrar til effektiv, innovativ og 
bærekraftig utnyttelse av regionens ressurser i privat og offentlig sektor. Det må skapes 
grønne innovasjoner som legger til rette for sirkulære verdikjeder i privat og offentlig sektor.  

Digitalisering, automatisering og kunstig intelligens kan legge grunn for utvikling av 
bærekraftige forretnings- og organisasjonsmodeller i bedrifter og kommuner. De er også 
viktig i utviklingen av nye tjenester og produkter, effektivisering og forbedring av 
produksjonsprosesser, grønnere produksjonslinjer, osv. Dette innebefatter utvikling av 
teknologi og utvikling av nye produkter, tjenester, organisasjons- og forretningsmodeller, 
prosesser og logistikk ved bruk av teknologiene. 
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3. Utlysninger 2022-2023 
RFF Agders viktigste virkemiddel er tilskudd til FoU-prosjekter. Tilskuddene tildeles gjennom 
utlysninger av kvalifiseringsprosjekt og hovedprosjekt. 

3.1 Prioritering av hovedprosjekter 2022-2023 
Nedenfor beskrives prioriteringer i 2022 og 2023. Begge hovedprosjektutlysningene vil 
omfatte prioriteringene.  

Gjennom Regionplan Agder 2030 og handlingsprogram for Regionplan Agder 2030 er det 
identifisert ulike tiltak som vil styrke Agder. Under følger tiltak som RFF Agder vil prioritere: 

 Innovasjon i offentlig sektor 
Under dette temaet ønsker vi prosjekter som bidrar til å løse de utfordringene Agder 
er i og står overfor. Det innebærer prosjekter med fokus på: 

o Inkludering 
o Likestilling 
o Levekår 
o Mangfold  

I tillegg vil vi prioritere prosjekter innenfor E-helse og velferdsteknologi. 
 Støtte opp om entreprenørskap og innovasjon knyttet til en mer klimavennlig og 

bærekraftig forretningsomstilling og sirkulær økonomi 
o Herunder, men ikke begrenset til blå og grønn næring, havvind 

 Agder Batteri – innovasjonsøkosystem for relevante aktører innen batteri- og 
energisystemsegmentene 

 Videreutvikle reiselivs- og opplevelsesindustrien, blant annet ved å stimulere til felles 
produktutvikling og nye sammenhengende verdikjeder 

o Herunder også bærekraftig verdiskaping på bakgrunn av kunnskap om 
naturressurser og kulturverdier 

 Sektorovergripende innovasjon 
o Støtte opp om teknologioverføring og kompetanseutvikling på tvers av 

sektorer og bransjer 
 Digitalisering, automatisering og kunstig intelligens 
 Støtte opp om effektiv energibruk 
 Bidra til utvikling av energibærere som bidrar til bærekraftig omstilling (eks. hydrogen, 

ammoniakk) 
 Bioøkonomi 

 
Bærekraft vil være gjennomgående for utlysningene. Det betyr at det stilles krav om at alle 
prosjektene skal bidra til bærekraftige løsninger uavhengig av prosjekttype. FNs 
bærekraftsmål og bærekraftsmålene i Regionplan Agder 2030 er førende.  

Prosjekter som støttes av RFF Agder vil sammen kunne styrke Agders muligheter til å 
realisere målet om å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig 
region i 2030 – et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår.  
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3.2 Søknadstyper 
Nedenfor beskrives de ulike søknadstypene som lyses ut i 2022-2023. 

3.2.1 Kvalifiseringsstøtte 
Kvalifiseringsstøtte er en samlebetegnelse på forprosjekter som skal mobilisere til økt FoU-
innsats og bidra til å styrke forskning for innovasjon i regionen. Gjennom et aktivt samarbeid 
med FoU-miljøer skal bedrifter, bedriftsnettverk, næringsklynger og kommuner i regionen 
heve sin kompetanse slik at de kan komme i posisjon for å iverksette større 
forskningsprosjekter.  

Prosjektene skal ha et tydelig definert innovasjons- og forskningsinnhold og kvalifisere til 
videre støtte fra relevante ordninger regionalt, nasjonalt eller internasjonalt. 
Kvalifiseringsstøtte skal gis til prosjekter med klare intensjoner om videreføring i 
hovedprosjekt. De skal adressere utfordringer som er kritiske for etablering og/eller 
gjennomføring av et hovedprosjekt. 

Utlysningen er løpende, men det er innleveringsfrister i løpet av året. Etter hver 
innleveringsfrist vurderes søknadene av et regionalt panel. Panelet ledes av sekretariatet og 
består av inntil fire personer med bred kompetanse innen forskning og innovasjon.   

Sekretariatets innstilling baseres på det regionale panelets vurdering. Vedtak om tilskudd 
gjøres administrativt etter innstilling fra sekretariatet.  

Alle søkere får skriftlig tilbakemelding på styrker og svakheter ved søknaden. De som får 
avslag, får tilbud om veiledning hvis de ønsker å forbedre søknaden for ny innsending.  

Målgruppen for kvalifiseringsstøtte er bedrifter, bedriftsnettverk, næringsklynger og 
kommuner i Agder. Det kreves forpliktende samarbeid med en godkjent FoU-organisasjon. 

Kvalifiseringsstøtten skal kvalifisere til ulike finansieringsordninger og programmer. 
Utlysningene er derfor tematisk åpne.  

Regional kvalifiseringsstøtte har følgende kjennetegn: 
 Virksomhetene som deltar i prosjektet, må ha behov for FoU-aktiviteter for å lykkes 

med innovasjonen. FoU-aktivitetene kjennetegnes ved at de er førkommersielle og 
kan klassifiseres som enten industriell forskning eller eksperimentell utvikling (som 
definert i statsstøtteregelverket). 

 Prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med en norsk eller utenlandsk FoU-
organisasjon. 

 Tilskudd gis for en periode på inntil 12 måneder. 
 Fondet gir inntil 500 000 kroner i tilskudd pr. prosjekt. 
 For bedrifter defineres støttegraden av statsstøtteregelverket.  

o Maksimal støttegrad for små bedrifter er 70% av totale prosjektkostnader. 
o Maksimal støttegrad for mellomstore bedrifter er 60% av totale 

prosjektkostnader. 
o Maksimal støttegrad for store bedrifter er 50% av totale prosjektkostnader. 

 For kommuner er maksimal støttegrad 70% av totale prosjektkostnader. 
 Kvalifiseringsstøtte har løpende utlysning. Søknadene behandles inntil 5 ganger i 

året. Behandlingstiden er 3-4 uker.  
 Søknadene vurderes av ekspertpanel som ledes av sekretariatet. 
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 Sekretariatet utarbeider innstilling til avdelingsleder for samskaping og 
internasjonalisering. 

 Avdelingsleder for samskaping og internasjonalisering foretar endelig beslutning om 
tilskudd. 
 

3.2.2 Hovedprosjekter 
RFF Agder har tre typer hovedprosjekter i perioden 2022-2023. Dette er  

 Regionale kompetanse- og samarbeidsprosjekter (RKSP) 
 Regionale innovasjonsprosjekter for næringslivet (RIPN) 
 Regionale innovasjonsprosjekter for offentlig sektor (RIPO) 

3.2.2.1 Regionale kompetanse- og samarbeidsprosjekter (RKSP) 
Formålet med RKSP er å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som 
kommunene eller næringslivet trenger for å møte viktige regionale utfordringer. 
Søknadstypen forutsetter samarbeid mellom forskningsmiljøer og relevante aktører utenfor 
forskningssektoren. Målgruppen er godkjente forskningsorganisasjoner lokalisert i Agder. Det 
kreves samarbeid med bedrifter, bedriftsnettverk, næringsklynger og/eller kommuner. 

RKSP har følgende kjennetegn: 
 Prosjektet må ha minst to samarbeidspartnere som ikke er forskningsorganisasjoner. 

Sammensetningen av samarbeidspartnerne i prosjektet vil være avhengig av den 
utfordringen som prosjektet skal bidra til å møte. 

 Tilskudd gis for en periode på inntil 4 år. 
 Fondet gir inntil 5 millioner kroner i tilskudd pr. prosjekt. 
 Støttegraden er inntil 80% av totale prosjektkostnader. 
 Prosjektene skal utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som 

kommunene og/eller næringslivet i Agder trenger for å møte viktige regionale 
utfordringer. 

 Prosjektene ligger i eller nær forskningsfronten og bør normalt inkludere samarbeid 
med ledende internasjonale fagmiljøer. 

 Forskningsresultatene skal gjøres tilgjengelig ved deling og publisering i tråd 
med policy for åpen forskning som er utarbeidet av Forskningsrådet. 

 Søknadene vurderes av ekspertpanel som ledes av Forskningsrådet. 
 Sekretariatet utarbeider innstilling til Hovedutvalg for næring, klima og miljø i Agder 

fylkeskommune. 
 Hovedutvalg for næring, klima og miljø foretar endelig beslutning om tilskudd. 

 

3.2.2.2 Regionale innovasjonsprosjekter for næringslivet (RIPN) og offentlig sektor 
 (RIPO) 
RIPN og RIPO skal føre til forskningsbasert innovasjon i næringslivet og kommunal sektor. 
Hovedprosjektene er noe mindre enn de som støttes av Forskningsrådet, og de kan fungere 
som større forprosjekter til en søknad hos Forskningsrådet eller EU.  

RIPN og RIPO skal ta utgangspunkt i problemstillinger som er strategisk viktige for 
virksomheten.  

RIPN og RIPO har følgende kjennetegn: 
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 Virksomhetene som deltar i prosjektet må ha behov for FoU-aktiviteter for å lykkes 
med innovasjonen. FoU-aktivitetene kjennetegnes ved at de er førkommersielle og 
kan klassifiseres som enten industriell forskning eller eksperimentell utvikling (som 
definert i statsstøtteregelverket). 

 Prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med en norsk eller utenlandsk FoU-
organisasjon. 

 Tilskudd gis for en periode på inntil 3 år. 
 Fondet gir inntil 2,5 millioner kroner i tilskudd pr. prosjekt  
 For bedrifter defineres støttegraden av statsstøtteregelverket.  

o Maksimal støttegrad for små bedrifter er 70 % av totale prosjektkostnader. 
o Maksimal støttegrad for mellomstore bedrifter er 60 % av totale 

prosjektkostnader. 
o Maksimal støttegrad for store bedrifter er 50 % av totale prosjektkostnader. 

 For kommuner er maksimal støttegrad 70% av totale prosjektkostnader. 
 Søknadene vurderes av ekspertpanel som ledes av Forskningsrådet. 
 Sekretariatet utarbeider innstilling til Hovedutvalg for næring, klima og miljø i Agder 

fylkeskommune. 
 Hovedutvalg for næring, klima og miljø foretar endelig beslutning om tilskudd. 
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3.3 Utlysningsplan 2022-2023 
Felles for RFFs utlysninger er at rammer, avgrensninger, krav og vurderingskriterier blir 
beskrevet i utlysningstekstene. Utlysningstekstene til kvalifiseringsprosjektene vil ligge ute på 
RFF Agders nettsider kontinuerlig mens utlysningen for hovedprosjektene publiseres så tidlig 
som mulig, og senest 6 uker før søknadsfrist. Utlysningen for hovedprosjektene samkjøres 
alltid med Forskningsrådets søknadsfrister. 

Den totale rammen for utlysninger i 2022 er x millioner kroner hvorav x millioner kroner er 
avsatt til kvalifiseringsstøtte og x millioner kroner er avsatt til hovedprosjekter. 

Søknadstype Målgruppe Formål og støttens størrelse Søknadsfrist 
Regional 
kvalifiseringsstøtte 

Bedrifter, 
bedriftsnettverk, 
næringsklynger 
og kommuner i 
Agder 

Skal ha tydelig definert 
forskningsinnhold 
 
Kvalifisere til større prosjekter 
 
Lede til forskningsstøttet innovasjon 
 
 
Inntil 500 000 kroner pr. prosjekt 

Løpende 
 
 

Regionale 
kompetanse- og 
samarbeidsprosjekter 
(RKSP) 

Godkjente 
forsknings-
organisasjoner 
lokalisert i Agder 

Skal utvikle ny kunnskap og bygge 
forsknings-kompetanse som 
kommunene og/eller næringslivet i 
Agder trenger for å møte viktige 
utfordringer. 
 
 
Inntil 5 millioner kroner pr. prosjekt 

September 
2022 
 
 
2023 

Regionale 
innovasjonsprosjekter 
for næringslivet 
(RIPN) og regionale 
innovasjonsprosjekter 
i offentlig sektor 
(RIPO) 

Bedrifter, 
bedriftsnettverk 
og 
næringsklynger i 
Agder. 
Kommuner i 
Agder 

Skal ta utgangspunkt i bedriftens behov 
og lede til forskningsstøttet innovasjon i 
bedrifter og kommuner i Agder. Skal 
resultere i økt verdiskaping, bedre 
kvalitet, og/eller økt effektivitet for 
virksomhetene i Agder. 
 
Inntil 2,5 millioner kroner pr. prosjekt 
(kan bli økt hvis RFF Agder for økte 
bevilgninger) 

September 
2022 
 
 
2023 
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4. Samarbeid og mobilisering 
RFF Agder skal i første rekke kvalifisere søkere til videre FoU i nasjonale og internasjonale 
program, herunder programmer i Forskningsrådet og EU. RFF skal ha et tydelig regionalt 
perspektiv og har en forberedende funksjon i forhold til nasjonale og internasjonale 
programmer, samt en kompletterende og forsterkende funksjon i forhold til områder der det 
ikke lyses ut midler nasjonalt, men som er viktige for Agder. 

4.1 Nasjonalt samarbeid 
Alle sekretariatslederne og sekretariatet for RFF har 6-8 møter i året der felles utfordringer 
og muligheter drøftes. Det utvikles felles maler for ulike aktiviteter (søknadsskjema, 
rapportering, indikatorer osv.), tekniske utfordringer og løsninger drøftes og erfaringer med 
ulike mobiliseringstiltak utveksles og vurderes. Dette er en viktig læringsarena for alle de 
regionale forskningsfondene.  

4.2 Regionalt samarbeid 
RFF Agder samarbeider med Forskningsmobilisering Agder, Forskningsrådet regionalt og 
nasjonalt, Innovasjon Norge i Agder, Agders Europakontor og næringshager/inkubatorer.  

RFF Agder, Forskningsmobilisering Agder, Forskningsrådet regionalt og Innovasjon Norge 
Agder har jevnlige møter (inntil én gang i måneden) for å samordne sin virksomhet. Dette har 
avgjørende betydning for å kunne koordinere støtten til og følge opp ulike brukere.   

RFF Agder deltar i forumet for næringshager. Dette er en viktig arena for utveksling av 
kunnskap og diskusjon av ulike mobiliseringstiltak som f.eks. regionale virkemiddeldager. 

I 2021 har RFF Agder, Forskningsmobilisering Agder og Forskningsrådet regionalt gått 
sammen om å mobilisere bedrifter til å ta i bruk forskningsbasert kunnskap i 
utviklingsarbeidet. Dette har vært et vellykket arbeid og noe vi vil fortsette å utvikle i 
fremtiden. 

4.3 Prosjektverksteder og veiledning 
RFF Agder samarbeider med Forskningsrådet regionalt om gjennomføring av ulike typer 
prosjektverksteder for mulige søkere. RFF Agder gjennomfører også tilpasset 
prosjektveiledning for mindre grupper og enkeltaktører. Alle som for avslag på sine søknader 
får tilbud om veiledning.  

RFF Agder er til stede på relevante regionale arenaer og informerer om tilskuddsordningen 
der dette er ønskelig. RFF Agder har også informasjonsmøter for grupper og 
enkeltorganisasjoner.  

4.4 Informasjon  
RFF Agder har en nettside hvor all nødvendig informasjon om tilskuddsordning, utlysninger, 
rapportering, oversikt over tildelinger mv. publiseres www.rffagder.no   

RFF Agder har samarbeid med en vitenskapsjournalist som skriver artikler fra utvalgte 
prosjekter på forksning.no.  

Den digitale tilstedeværelsen skal videreutvikles i 2022-2023. 

 


