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Forord 
Denne handlingsplanen er utarbeidet av Fondsstyret for det regionale forskningsfondet i Innlandet. 

Planen er utarbeidet på bakgrunn av bestillingen fra fylkestingene i de to fylkene, FoU-strategien for 

Hedmark og Oppland samt gjeldende retningslinjer for regionale forskningsfond. 

Fondsstyret er ansvarlig for utarbeidelse av handlingsplan. Handlingsplanen skal være et sentralt 

verktøy i forhold til innretning av virkemiddelbruk og i forhold til utlysninger. 

Handlingsplanen er også førende for kommunikasjonsstrategien til RFF Innlandet. 

 

         Vedtatt desember 2014 

         Oppdatert september 2016 
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1. Innledning 
Regionale forskningsfond er forankret i forslag i Ot.prp. nr. 10 (2008-2009) (Gjennomføring av 

forvaltningsreformen) og St.prp. nr 1 (2008-2009) og Prop. 1 S (2009-2010) for Kunnskaps-

departementet, og Stortingets behandling av forslagene. Stortinget har vedtatt å etablere regionale 

forskningsfond fra 2010. Regionale forskningsfond (RFF) er et virkemiddel for nærings- og kunnskaps-

utvikling i regionene. Regionale forskningsfond skal styrke forskning for regional innovasjon og regional 

utvikling, og skal være et redskap for å støtte opp under regionens prioriterte innsatsområder og 

mobilisere til økt FoU-innsats. FoU-institusjonene har en viktig rolle i utviklingen av framtidas 

kunnskapsdrevne næringsliv og offentlige sektor. Regionale forskningsfond skal også øke regionenes 

forskningsevne gjennom utvikling av gode og konkurransedyktige FoU-miljøer i alle fylker. Hedmark og 

Oppland fylkeskommuner har ansvaret for det regionale forskningsfondet. 

I 2016 er det avsatt 267,5 millioner kroner til fordeling mellom fondsregionene. Av disse er 34,9 millioner 

kroner ettårige styrkninger av RFF Agder, RFF Vestlandet og RFF Midt-Norge. Den ordinære bevilgningen 

justeres for befolkningsvekst og prisjustering årlig. Midlene fordeles på sju regionale fond etter følgende 

nøkkel: 50 % av midlene blir fordelt på grunnlag av antall fylker i regionen og 50 % blir fordelt på 

grunnlag av de samarbeidende fylkenes folketall. De resterende 5 prosentene skal gå til de tre nordligste 

fylkene.  Hedmark og Opplands samlede andel av avkastningen for 2016 er 18,9 millioner kroner.  

Fylkestingene i Hedmark og Oppland har oppnevnt følgende medlemmer til fondsstyret for Innlandet: 

Styrerepresentanter: 

 Leder Hjalmar Nørstebø-Solbjør, Oppland fylkeskommune 

 Nestleder Karianne Eide Longva, Norsvin 

 Christian Hedløv Engh, Innovasjon Norge Innlandet 

 Anne Katrine Fossum, Fylkesmannen i Hedmark 

 Gudrun Sanaker Lohne, Destinasjon Trysil 

 Geir Ringen, SINTEF Raufoss Manufacturing 

 Møterett: Norges forskningsråds regionansvarlig og prosjektleder VRI Innlandet 

Vararepresentanter:  

 Silje Aschehoug, Arena i4Plastic/SRM  

 Ingeborg Hartz, Høgskolen i Hedmark 

 Elisabeth Kommisrud, Høgskolen i Hedmark 

 Erik Lundbekk, Hapro 

 Astrid Nyquist, Beitostølen helsesportsenter 

 Stein Tronsmoen, Sykehuset Innlandet 
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2. Om Regionale forskningsfond og fondsstyrets rolle og funksjon 
 

 
 

Regionale forskningsfond har som formål å: 

 

1. Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling 

o Finansiere forskningsprosjekter av god kvalitet innenfor regionenes prioriterte innsatsområder 

o Medvirke til at bedrifter og offentlige virksomheter øker sin innovasjonsevne, verdiskaping og 

konkurransekraft ved å initiere og ta i bruk resultater fra FoU 

o Stimulere til et tettere samarbeid mellom FoU-institusjoner og styrke koblingene til næringsliv 

og offentlig sektor i egen region 

2. Mobilisere til økt FoU-innsats i regionene 

o Bidra til at bedrifter og offentlige virksomheter hever sin kompetanse og innovasjonsevne ved å 

engasjere seg i FoU-arbeid 

o Styrke dialogen om forskningens relevans for regionale behov 

3. Bidra til økt forskningskvalitet og utvikling av gode og konkurransedyktige FoU-miljøer i regionene 

o Bidra til langsiktig, grunnleggende kompetanseutvikling i FoU-institusjoner regionalt innenfor 

regionenes prioriterte satsingsområder 

o Knytte institusjonenes FoU-kompetanse tettere til øvrige regionale FoU-aktiviteter 

4. Skape utviklings- og læringsarenaer der regionale erfaringer kan drøftes i relasjon til nasjonal og 

internasjonal kunnskap og aktiviteter 

5. Sørge for tett samspill mellom aktiviteter i regionene og deres relasjoner til andre nasjonale og 

internasjonale programmer og aktiviteter 

Fondsstyrene for fondsregion Nord-Norge, fondsregion Midt-Norge og fondsregion Innlandet skal 

også ivareta samiske forskningsinteresser og -behov. 
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2.1. Fondsstyrets rolle og funksjon 

Hver fondsregion her et faglig uavhengig fondsstyre, som er en felles folkevalgt nemnd med 

beslutningsmyndighet. Fondsstyret har avgjørelsesmyndighet på fondsregionens vegne. RFF Innlandet 

har et sekretariat bestående av sekretariatsleder og en representant fra hver av de to 

fylkeskommunene.  Arbeidet i sekretariatet er underlagt fondsstyret og sekretariatet rapporterer til 

styret. 

Fondsstyret er ansvarlig for å utarbeide en handlingsplan basert på vedtatt FoU-strategi, bestillingsbrev 

fra fylkeskommunene og vedtatte retningslinjer fra Kunnskapsdepartementet. Planen skal ha et 

tidsperspektiv på 2- 4 år og rulleres årlig.  

Med utgangspunkt i fylkeskommunenes FoU-strategier og felles bestillingsbrev er fondsstyret ansvarlige 

for at RFF Innlandet når de fastsatte formål med ordningen. Målene skal innfris på en mest mulig 

effektiv måte i henhold til de rammer som gjelder og planer som er lagt. Fondsstyret skal påse at fondet 

er godt koordinert med andre virkemidler for regional forskning og utvikling, både regionale og 

nasjonale. 

Fondsstyret skal påse at det ikke foretas disposisjoner eller inngås avtaler som påfører fondet 

forpliktelser som går ut over de gitte rammer og retningslinjer. Arbeidet skal gjennomføres slik at 

unødige økonomiske overføringer fra et år til det neste unngås. Midler fra det regionale 

forskningsfondet kan kombineres med andre offentlige virkemidler innenfor gjeldende regelverk for 

statsstøtte. Støtte må overholde EØS-avtalens regler om offentlig støtte. Utlysning av FoU-midler er 

fondsstyrets viktigste styringsverktøy. Utlysningene må innrettes slik at de gir grunnlag for utvikling av 

en balansert prosjektportefølje for realisering av fondets mål. Innenfor de økonomiske og faglige 

rammene som er satt for fondet, skal fondsstyret definere fagområder/tema og målgruppe for hver 

utlysning, hvilke av de angitte søknadstyper som skal brukes, prosjektperiode og tilgjengelige midler for 

utlysningen. Krav til søknadene, vurderingskriterier og særskilte føringer må komme fram i 

utlysningsteksten. Fondsstyret skal stimulere til samhandling med andre regionale forskningsfond 

gjennom å holde seg oppdatert på aktiviteten i disse og samarbeide på områder med sammenfallende 

interesser. 

Fondsstyret skal videre samarbeide med kommuner og forskningsinstitusjoner. Fondsstyret skal også 

stimulere til fler- og tverrfaglig samarbeid i prosjekter som fondet finansierer og til internasjonalisering 

der dette er relevant. Fondsstyret skal bidra til kompetanseutvikling i relevante miljøer som er av 

strategisk betydning for fondets formål. Fondsstyret skal holde seg orientert om nasjonale og 

internasjonale aktiviteter som har betydning for fondets virksomhet og holde kontakt med forsknings- 

og brukermiljøer for å utvikle fondsdriften. Fondsstyrene og Norges forskningsråd skal sammen sørge for 

at det utvikles læringsarenaer og skjer erfaringsutveksling mellom fondsregionene. 
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Dette medfører at fondsstyret skal: 

 

• I tråd med felles bestillingsbrev fra fylkeskommunene skal styret sørge for at det utarbeides en 

overordnet handlingsplan (to til fire års varighet) som rulleres årlig 

• Handlingsplanen skal prioritere bruken av fondsmidlene med hensyn til tematikk, målgrupper 

og vektlegging av de ulike søknadstypene. Handlingsplanen skal oversendes deltakerfylkene til 

orientering 

• Utarbeide årlig budsjett 

• Følge opp igangsatte prosjekter med spesielt fokus på prosjekter der det er risiko for eller meldt 

om vesentlige avvik 

• Behandle sluttrapporter fra prosjektene 

• Fondsstyret skal utarbeide en årsrapport om fondsstyrets virksomhet som sendes 

vertsfylkeskommunen for behandling 

• Fondsstyret skal utarbeide en bevilgningsoversikt som viser fondsstyrets bruk av tildelte midler 

som sendes til vertsfylkeskommunen for behandling 

• Sørge for at det utarbeides en kommunikasjonsplan, informere om fondet og formidle fondets 

forskningsresultater, herunder skape oppmerksomhet om og interesse for fondet blant aktuelle 

målgrupper/søkere 

• Sørge for god kontakt og koordinering med deltakerfylkene og det regionale 

virkemiddelapparatet forøvrig 
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3. RFF Innlandets virkemidler og rammebetingelser  
 

Handlingsplanen for RFF Innlandet er utarbeidet med utgangspunkt i tre forhold; type virkemiddel i 

forskningsfondet, fylkestingenes bestilling og regionens vedtatte Fou-strategi. 

3.1. Virkemidler i regionalt forskningsfond 
 

 

 

a) Kvalifiseringsstøtte: 

Mål:   Mobilisere bedrifter og offentlige virksomheter 

Søknadstype: Regional kvalifiseringsstøtte for å utvikle FoU-prosjekter som kan kvalifisere til støtte i 

regionale forskningsfond eller andre ordninger.  Målet med kvalifiseringsstøtten er å 

utvikle FoU-prosjekter som kan kvalifisere til videre deltakelse i relevante ordninger. 

Gode prosjektideer i søknader som ikke vurderes å ha tilstrekkelig kvalitet til å kunne få 

tildeling gjennom de øvrige søknadstypene (regionale forskningsfond, nasjonale 

programmer med mer), kan gis støtte for å videreutvikle og kvalifisere prosjektet. 

Målgrupper for kvalifiseringsstøtten er bedrifter, offentlig virksomhet, enkeltforskere og 

FoU-institusjoner.  Kvalifiseringsstøtteprosjekter er forprosjekter med forsknings-

innhold, og er ikke ment som finansiering av mindre prosjekter i påvente av 

finansiering.  

 

b) Regionalt brukerstyrte FoU-prosjekter: 

Mål:   Styrke FoU-aktivitet i bedrifter og offentlige virksomheter 

Søknadstyper: Regionale bedriftsprosjekter skal styrke FoU-aktiviteten i bedrifter innenfor fondets 

prioriterte satsingsområder. Målgruppene er enkeltbedrifter med FoU-erfaring, enkelt-

Mål:
•Mobilisere bedrifter 
og offentlige 

virksomheter til FoU

Mål:
•Styrke FoU -aktivitet 
i bedrifter og 

offentlige 
virksomheter

Mål:
•Styrke FoU-miljø
innen regionalt 

prioriterte omr åder

Mål:
•Regionalt definerte 
problemstillinger i 

nasjonale program
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brukerstyrte 
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Utlysning i 
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bedrifter 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 FoU-miljøer de ønsker å 

samarbeide med, uavhengig av geografisk plassering. for å styrke FoU-aktiviteten i 

bedrifter innenfor fondets prioriterte områder. 

 Regionale offentlige prosjekter skal utløse og styrke FoU-aktivitet i offentlige 

virksomheter innenfor RFF Innlandets prioriterte satsingsområder. Målgruppene er 

enkeltvirksomheter 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 velger hvilke FoU-

miljøer de ønsker å samarbeide med, uavhengig av geografisom skal utløse og styrke 

FoU-aktiviteten i offentlige virksomheter innenfor fondets prioriterte satsingsområder 

Søknader innenfor regionalt brukerstyrte FoU prosjekter vil bli oversendt til ekspertpaneler nedsatt av 

forskningsrådet mht. kvalitetsvurdering. Styret for RFF Innlandet vil vurdere søknadenes regionale 

relevans. Enkelte regionale kriterier er uavhengig av ekspertpanelets vurderinger, og kan utføres før det 

besluttes å evt. gjennomføre ekspertpanelvurderinger. 

 

c) Langsiktige kompetanseprosjekter: 

Mål:   Styrke FoU-miljø innen regionalt prioriterte områder 

Søknadstyper: Regionale forskerprosjekter  skal bidra til ny kunnskap om relevante problemstillinger i 

regionen og tema innenfor regional utvikling på bakgrunn av FoU strategien for Hedmark 

og Oppland. Målgruppen for de regionale forskerprosjektene er enkeltforskere eller 

grupper av forskere ved en eller flere forskningsmiljøer (høgskoler, forskningsinstitutter, 

institusjoner med forskning som viktig del av virksomheten). Regionale forskerprosjekter 

tildeles etter åpne utlysninger der også forskningsmiljøer utenfor Hedmark og Oppland 

kan søke som skal bidra til ny kunnskap om relevante problemstillinger for 

forskningsfondet. 

Regionale institusjonsprosjekter skal styrke et forskningsmiljø innenfor regionalt 

prioriterte områder, gjennom å bygge ny kompetanse eller utvikle eksisterende 

kompetanse. Prosjektene skal styrke miljøer av høy kvalitet eller bygge opp nye miljøer 

på områder av strategisk betydning og i samsvar med FoU strategien for Hedmark og 

Oppland. I tillegg må prosjektene være forankret i søkerinstitusjonens strategiske planer. 

Relevansen defineres av fondets utlysninger. Målgruppen er høyskoler, forskings-

institutter, bedriftsklynger/nettverk innenfor fondets geografiske område, men også 

miljøer med annen lokalisering der disse har spesielt gode faglige forutsetninger i 

forhold til regionens utfordringer og FoU-behov.  
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d) Utlysning i nasjonale programmer: 

Mål:   Regionalt definerte problemstillinger i nasjonale program 

Søknadstype: Regionale problemstillinger i nasjonale program der midler kanaliseres til nasjonale 

program med det formål å løfte fram problemstillinger av regional relevans på den 

nasjonale forskningsagendaen 

 

3.2. Relevante nasjonale programmer 

 

Norges forskningsråd (NFR) forvalter flere innovasjonspolitiske virkemidler. Nedenfor er det gjengitt de 

mest relevante nasjonale programmer som sammenfaller med satsningsområder som ligger nedfelt i FoU 

strategien for Hedmark og Oppland. Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til 

Forskningsrådets regionansvarlig eller direkte via Forskningsrådets nettsider www.forskningsradet.no. 

 

Program Bransje 

BIOTEK 2021 Bioteknologi for verdiskaping 

NANO 2021 Nanoteknologi og avanserte materialer 

ENERGIX Fornybar energi 

IKT PLUSS IKT 

KULMEDIA Universitets- og høgskolesektoren, Kultur- og media 

Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) Næringsrettet program for bedrifter. BIA finansierer FoU-

prosjekter som tar utgangspunkt i bedriftenes egne strategier. 

BIONÆR Bærekraftig verdiskaping i mat og biobaserte næringer 

KLIMAFORSK Stor program for klima 

FOLKEHELSE Folkehelse 

FRIPRO Åpen konkurransearena som favner alle fag. For høgskoler, 

universitet og forskningsinstitutt. 

FORNY2020 Forskningsbasert nyskaping for universiteter, høyskoler, 

helseforetak og offentlig finansierte forskningsinstitutter. 

HELSEOMSORG Helse- og omsorgsforskning. 

TRANSPORT 2025 Smartere, sikrere, mer miljøvennlig og effektiv transport 

FINNUT Forskning og innovasjon i utdanningssektoren 

Nærings PhD Doktorgrad i bedriften 

Offentlig PhD Doktorgrad i offentlig sektor 

Virkemiddel for regional FoU og 

innovasjon (VRI INNLANDET) 

Bioøkonomi og reiseliv/kulturbaserte næringer 

Klynge- og senterordninger ARENA, NCE, SFF, SFI og FME-ordningene (i samarbeid med 

Innovasjon Norge) 

SkatteFUNN Alle bedrifter (i samarbeid med Innovasjon Norge) 

 

http://www.forskningsradet.no/
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3.3. Fylkestingenes bestillingsbrev 

 

Fylkestingene i Hedmark og Oppland legger følgende føringer for fondsstyrets aktiviteter i 2016:  

 

 Fondsstyrets aktiviteter må støtte oppunder de satsninger og satsningsområder som ligger 

nedfelt i vedtatt FoU-strategi for Hedmark og Oppland.  

 Fylkestingene i Hedmark og Oppland anbefaler fondsstyret at midler til kvalifiseringsstøtte skal 

være næringsnøytrale.  

 Utlysning av midler innenfor bedrift-, forsker- og institusjonsprogram bør i hovedsak være 

innenfor bioøkonomi, opplevelsesnæringer, innovasjon i offentlig sektor og vareproduserende 

industri.  

 Fondsstyret må se aktivitetene i Regionalt forskningsfond i sammenheng med øvrige regionale 

virkemidler. 

 Fondsstyret rapporterer etter retningslinjer for regionale forskningsfond fastsatt av 

Kunnskapsdepartementet 23.10.2009.  

 

 

3.4. FoU-strategien for Hedmark og Oppland 

 

FoU-arbeidet i Innlandet må ta utgangspunkt i regionale muligheter og fortrinn angitt i planstrategiene 

og andre planer og strategidokumenter.  FoU-innsatsen må rettes inn mot de satsingsområdene som 

har størst potensial og behov for innovasjon og nyskaping. Strategien skal videre bygge opp under og 

forsterke allerede etablerte satsinger innenfor offentlig og privat sektor, med spesielt fokus på 

næringsutvikling. Dette inkluderer også etablering og videreutvikling av bedriftsnettverk og klynger. 

Regionens FoU-miljøer skal også styrkes. 

 

FoU-strategiens overordnede mål til 2016: 

 

Fylkeskommunen har som ambisjon å bidra til at FoU-innsatsen i Hedmark og Oppland frem til 

2016 skal ha en total vekst på sju prosent sammenlignet med 2012 

 

 

FoU-strategien i Hedmark og Oppland skal baseres på følgende delmål: 

1. Økt satsing på FoU i næringslivet og offentlig sektor 
2. Styrking av FoU-instituttene og høgskolene i Hedmark og Oppland 
3. Forsterket samhandling og arenabygging mellom virkemiddelaktører, FoU-miljøene og 

næringslivet  
4. Styrket finansiering av FoU i Hedmark og Oppland  
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Følgende strategier er utpekt for å nå delmålene: 

1. Økt satsing på FoU- i næringsliv og offentlig sektor 

 Aktiv bruk av bedriftsprosjekter, offentlige prosjekter og kvalifiseringsstøtteprosjekter for 
bedrifter og offentlige aktører i samarbeid med FoU-miljø innenfor Regionale 
forskningsfond  

 Sikre og utvide ordningen med forskningsbasert kompetansemegling innen regionalt 
prioriterte områder og klynger slik at de gjennom dette kan begynne å etterspørre FoU 

 Stimulere til økt bruk av mulighetene som ligger i skatte FUNN 

 Utvikle gode måter å organisere FoU-arbeid i nettverk av bedrifter og forskere 

 Stimulere FoU-miljøene til i større grad å bidra til en innovativ og effektiv offentlig 
forvaltning og tjenesteproduksjon 

 Fortsatt satsing på VRI programmet 
   

2. Styrking av FoU-instituttene og høgskolene i Hedmark og Oppland 

 Aktiv bruk av forskerprosjekter og institusjonsprosjekter gjennom regionale forskningsfond, 
som omfatter forpliktende samarbeid med næringsliv og/eller brukere i offentlig sektor, for å 
stimulere til økt regional utvikling og innovasjon 

 Stimulere til godt samsvar mellom faglig profil ved FoU-miljøene i Hedmark/Oppland og 
regionale satsingsområder/regionalt næringsliv/samfunnsliv 

 Stimulere rekrutteringen til de fem doktorgradsområdene ved høgskolene i Oppland/Hedmark 
innenfor regionalt prioriterte områder.  

 Stimulere til tettere samarbeid mellom FoU-instituttene og høgskolemiljøene, herunder koble 
instituttene opp i mot høgskolenes satsinger og bedre utnytte "filial-instituttenes" nasjonale 
kompetanse og nettverk inn i regionale partnerskap  

 Bidra til økt deltagelse og bruk av mulighetene som ligger innen for EUs rammeprogram for 
FoU. 

 Stimulere FoU-miljøene til mer aktiv formidling av forskning og forskningsresultater overfor 
relevante brukergrupper (som bl.a. kommunene) og i media  

 

3.  Forsterket samhandling mellom virkemiddelaktørene, FoU-miljøene og FoU-brukere i næringsliv 

og offentlig sektor 

 Styrke kunnskapsoverføringen mellom FoU-aktører og brukere samt utvikle gode måter å 
organisere FoU-arbeid i nettverk av bedrifter/kommuner og forskere. Dette innebærer også 
bedre formidling og anvendelse av forskningsresultater med relevans for samfunnsutvikling og 
offentlig sektor 

 Videreutvikle felles møteplasser mellom forskning, næringsliv og forvaltning på tvers av 
fagsektorer og forskningsart 

 Utvikle og stimulere til tettere samarbeid mellom FoU-miljø og næringsliv om nasjonale 
søknader  

 Støtte opp under Arena-/NCE-prosjekter og andre etablerte klynger samt bidra til å muliggjøre 
langsiktige satsinger for å posisjonere fremtidige klynger (arena, NCE, SFI eller SFF)  
 
 

4. Styrket finansiering av FoU i Hedmark og Oppland 

 Bidra til å øke finansiering av FoU- aktivitet fra regionale, nasjonale og internasjonale aktører  
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 Øke mulighetene for gjennomslag i nasjonale og internasjonale FoU-programmer gjennom aktiv 
bruk av mobiliserende og kvalifiserende virkemidler regionalt  

 Aktivt arbeide for en nasjonal forskningspolitikk og virkemiddelbruk som er bedre tilpasset FoU-

behovene og strukturen i næringsliv, offentlig sektor og FoU-miljø i Hedmark og Oppland  
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4. Handlingsplan RFF Innlandet 2015 og 2016 
 

RFF Innlandet har rundt 14,5 og 18,7 millioner kroner til fordeling i hhv. 2015 og 2016. RFF Innlandet 

ønsker å stimulere til at aktører i Hedmark og Oppland kvalifiserer seg til deltakelse i nasjonale og 

internasjonale programmer (jfr.kap.3.2.), stimulere til økt samarbeid og dannelse av klynger/nettverk, og 

øke forskningsintensiteten i regionen på generelt grunnlag. Kritiske suksessfaktorer for prosjekter som 

finansieres av fondet er realisering av innovasjonen(e), verdiskapingspotensial og regional nytte. 

RFF Innlandet målsettinger for 2015 - 2016: 

 

Kvalifiseringsstøtte skal benyttes for å fremme bruk av FOU i næringslivet og offentlig sektor og skal 

øke mulighetene for deltakelse i nasjonale og internasjonale programmer. Samhandling med øvrig 

virkemiddelapparat skal sikre optimal finansiering av prosjekter, særskilt med kompetansmeglere. 

Bruk av åpne og tematiserte utlysninger skal bidra til videreutvikling og nydannelse av klynger, 

nettverk og kunnskaps/kompetansemiljøer gjennom bruk av åpne og tematiserte utlysninger. 

 

 

4.1.  RFF Innlandets utlysninger 2015 - 2016 

 

Jeg har en ide! 

Inntil kr 50.000,- kan tildeles til utvikling av prosjektideer. Støttesatsen er begrenset til inntil 50 prosent 

av prosjektkostnadene og støtteperioden er inntil 3 måneder. Kostnader som normalt gir grunnlag for 

støtte er relevante prosjektkostnader som personalkostnader, kjøp av FoU-tjenester og andre relevante 

kostnader. Det er løpende søknadsfrist. 

Regional kvalifiseringsstøtte  

Det kan tildeles inntil 500.000,- kroner til kvalifiseringsprosjekter i regi av bedrifter, virksomheter i 

offentlig sektor, eller FoU-institusjoner. Støtteintensiteten er begrenset til inntil 50 % total offentlig 

støtteandel, og prosjektperioden er inntil 12 måneder. Kostnader som normalt gir grunnlag for støtte er 

relevante prosjektkostnader som personalkostnader, kjøp av FoU-tjenester og andre relevante 

kostnader. Prosjektet skal inneholde FoU utfordringer og skal ha som mål å heve kvaliteten på et større 

FoU prosjekt. Hovedprosjekt skal beskrives i søknaden, og det skal angis hva det er tenkt å kvalifisere til. 

Det er løpende søknadsfrist. 

Regional kvalifiseringsstøtte mot EU 

Det kan tildeles inntil 500.000,- kroner til kvalifiseringsprosjekter i regi av FoU-institusjoner, bedrifter 

eller virksomheter i offentlig sektor. Støtteintensiteten er begrenset til inntil 50 % total offentlig 

støtteandel, og prosjektperioden er inntil 12 måneder. Kostnader som normalt gir grunnlag for støtte er 

relevante prosjektkostnader som personalkostnader, kjøp av FoU-tjenester og andre relevante 

kostnader. Prosjektet skal inneholde FoU utfordringer og skal ha som mål å heve kvaliteten på et større 

FoU prosjekt finansiert gjennom ett av EUs FoU-programmer. Hovedprosjekt skal beskrives i søknaden, 

og det skal angis hva det er tenkt å kvalifisere til. Det er løpende søknadsfrist. 
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Regionale bedriftsprosjekter 

Det skal lyses ut midler til åpne utlysninger og til tematiske utlysninger. De åpne utlysningene skal 

stimulere til økt forskningsdrevet innovasjon i regionens næringsliv, og prosjektene skal gjennomføres 

av bedrifter i samarbeid med relevante FoU-miljøer. Tematiserte utlysninger konkretiseres av styret. 

Støtteintensitet er 50%, og det oppfordres til samfinansiering med SkatteFUNN. Støttesum, 

prosjektperiode og evt tematiske begrensninger vil framgå av den enkelte utlysningstekst. Kostnader 

som normalt gir grunnlag for støtte er relevante prosjektkostnader som personalkostnader, kjøp av 

eksterne FoU-tjenester, ett eller flere stipend og direkte prosjektutgifter. Detaljerte krav og 

vurderingskriterier tar utgangspunkt i retningslinjene som Forskningsrådet bruker for Innovasjons-

prosjekter i næringslivet (IPN). Søknadsfrist vil være i oktober. 

Langsiktige kompetanseprosjekter 

RFF Innlandet vil ikke lyse ut ordinære midler til forskerprosjekter eller institusjonsprosjekter i 

perioden.  

Aktiv deltakelse i utlysninger sammen med andre regioner (15% potten) 

RFF Innlandet deltok i fellesutlysninger sammen med andre regioner i 2015. Tematiske valg skal 

underbygge regionens øvrige satsinger. Prioriteringer for deltakelse skal videre være basert på ønske 

om å stimulere til økt bruk av Innlandets kompetansemiljøer i andre regioner, eller til å oppfordre 

miljøer i Innlandet til å benytte seg kompetansen i samarbeidende regioner. Tema fastsettes av 

styrelederne i felleskap, og tilgjengelige midler og andre føringer vil fremkomme i den enkelte utlysning. 

Søknadsfrist vil normalt være i februar. 

Ordningen med samarbeidsmidlene (15% potten) ble avviklet i 2016. Midlene i "15 pst.-potten" blir 

fordelt til hver fondsregion etter samme fordelingsnøkkel som for de øvrige fondsmidlene.  

 

 

 

 


