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Forskning som innsatsfaktor for vekst og verdiskaping 

 

Regionale forskningsfond Innlandet (RFF Innlandet) mobiliserer til og finansierer forskning i 

Hedmark og Oppland.  

 

RFF forvalter tilskudd tildelt fra Kunnskapsdepartementet. RFF skal støtte opp under 

regionens prioriterte innsatsområder. Dette ivaretas gjennom bestillerbrev og FoUi-strategi 

fra fylkeskommunene og forvaltning i regionalt fondsstyre.  

 

RFF er en viktig finansieringskilde for forskning i næringslivet i Hedmark og Oppland. RFF 

Innlandet finansierer også prosjekter i offentlige virksomheter og i forskningsinstitusjoner. 

 

Mål og prioriteringer for RFF Innlandet 

Vi vet at kunnskap og kompetanse er blant de viktigste konkurransefaktorene vi har. 

Utvikling av nye produkter og tjenester som løser samfunnsutfordringer vil legge til rette for 

verdiskaping i både offentlig sektor og i næringslivet. Derfor jobber RFF for å mobilisere til 

økt forskningsinnsats og bidra til økt forskningskvalitet.  

 

RFF Innlandet har fått i oppdrag å finansiere forskning som bidrar til innovasjon og utvikling i 

Hedmark og Oppland. Vi vet at samspill mellom næringsliv, offentlig sektor og akademia er 

et kjennetegn på miljøer som lykkes. RFF Innlandet finansierer derfor prosjekter som bidrar 

til å løse utfordringer i vår region, som er til nytte for bedrifter og offentlige virksomheter, og 

som løses i samarbeid med forskningsmiljø. 

 

RFF Innlandet har ca. kroner 23 millioner til disposisjon i 2017; ca. kroner 15,5 millioner i ny 

bevilgning og ca. kroner 7,4 millioner overført fra tidligere år. RFF Innlandet ønsker å 

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

internasjonale programmer, 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 innovasjonene, verdiskapingspotensial 

og regional nytte. 

 

 «Jeg har en idé» utgår som virkemiddel fra 1. april 2017. Søkere henvises til 

kvalifiseringsstøtte som er åpen for prosjektstøtte opp til kroner 500 000. 

 Kvalifiseringsstøtte skal benyttes for å fremme bruk av FoU i næringslivet, offentlig 

sektor og FoU-miljø. Kvalifiseringsstøtte skal ha en forberedende funksjon i forhold til 

nasjonale og internasjonale programmer.  

 Hovedprosjekter skal ha en forsterkende og kompletterende funksjon på 

utviklingsområder som er spesielt viktig for regionen jamfør FoUi-strategi for Innlandet. 

 Samhandling med øvrig virkemiddelapparat skal sikre optimal finansiering og offentlig 

tilrettelegging av prosjekter.  
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Planlagte utlysninger 2017 og 2018 

 

Styret for RFF Innlandet har følgende plan for utlysning av midler i perioden 2017-2018: 

1. Løpende utlysning av regional kvalifiseringsstøtte for bedrifter, offentlige virksomheter 

og FoU-institusjoner – samlet ramme på inntil kroner 6 millioner per år. 

2. Regionale bedriftsprosjekter utlyses 4. januar med søknadsfrist 15. februar 2017 – 

samlet ramme på inntil kroner 8 millioner. 

3. Regionale bedriftsprosjekter utlyses 30. august med søknadsfrist 11. oktober 2017 – 

samlet ramme på inntil kroner 8 millioner. 

4. Regionale forskerprosjekter utlyses i januar med søknadsfrist i februar 2018 – ramme og 

innretting vil bli klart senest 15. desember 2017. 

 

Regional kvalifiseringsstøtte – løpende  

Utlysning av inntil kroner 6 millioner til regionale kvalifiseringsprosjekter – åpen tematisk 

utlysning. Målet med regional kvalifiseringsstøtte er å utvikle FoU-prosjekter som kan 

kvalifisere til videre støtte fra relevante ordninger regionalt, nasjonalt og internasjonalt.  

 Maksimal støtte per prosjekt er kroner 500 000 

 Maksimal støtteintensitet er 50 %  

 Støtte gis for en periode på inntil 12 måneder  

 Målgruppe er bedrifter, offentlige virksomheter, FoU-institusjoner 

 Det skal være samarbeid mellom bedrift/offentlig virksomhet og relevant FoU-miljø 

 Prosjektansvarlig skal være lokalisert i fondsregionen  

 

Regionale bedriftsprosjekter – søknadsfrist 15. februar 2017 

Utlysning av inntil kroner 8 millioner til regionale bedriftsprosjekter.  

Bruk av informasjonsteknologi som muliggjørende faktor, hvordan bruke IKT smartere, 

innenfor følgende områder 

1. Bioøkonomi 

2. Opplevelsesnæringer 

3. Innovasjon i offentlig sektor 

4. Vareproduserende industri 

Prosjektene skal bidra positivt til det grønne skiftet gjennom bærekraftig verdiskaping 

(positiv miljø-, samfunns- og økonomisk effekt) 

 

 Maksimal støtte per prosjekt er kroner 5 millioner 

 Maksimal støtteintensitet er 50% 

 Støtte gis for en periode på inntil 3 år 

 Prosjektansvarlig er en bedrift 

 Det skal etableres et samarbeid med minst ett forskningsmiljø 

 Prosjektansvarlig skal være lokalisert i fondsregionen 
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Regionale bedriftsprosjekter – søknadsfrist 11. oktober 2017 

Utlysning av inntil kroner 8 millioner til regionale bedriftsprosjekter.  

Bruk av muliggjørende teknologi innenfor områdene i FoUi-strategien i Innlandet 

 

1. Reiseliv & kreative næringer 

2. Industri 

3. IKT/Informasjonssikkerhet 

4. Virtual Reality (VR)/Augmentet Reality (AR)/digitalisering/spill/opplæring 

5. Bioøkonomi 

6. Tjenesteinnovasjon i offentlig og privat sektor 

7. Helse- og velferdsteknologi 

 

Prosjektene skal bidra positivt til det grønne skiftet gjennom bærekraftig verdiskaping 

(positiv miljø-, samfunns- og økonomisk effekt) 

Det vil bli oppfordret til å planlegge prosjekter med kobling på tvers av bransjer 

 

 Maksimal støtte per prosjekt er kroner 5 millioner 

 Maksimal støtteintensitet er 50% 

 Støtte gis for en periode på inntil 3 år 

 Prosjektansvarlig er en bedrift 

 Det skal etableres et samarbeid med minst ett forskningsmiljø 

 Prosjektansvarlig skal være lokalisert i fondsregionen 

 

Regionale forskerprosjekter – søknadsfrist i februar 2018 

Utlysningen vil knyttes opp mot satsingsområder i FoUi-strategien for Innlandet. Prosjektene 

må våre næringsrettet og ha samarbeid med minst en næringsaktør.  
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Retningslinjer 

 

Kunnskapsdepartementet har fastsatt retningslinjer for RFF (se sentrale dokumenter på 

www.regionaleforskningsfond.no/innlandet) og RFF mottar årlige tilskudd fra departementet.  

 

Formål med regionale forskningsfond 

Regionale forskningsfond skal styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling 

ved å støtte opp under regionens prioriterte innsatsområder og mobilisere til økt FoU-

innsats. Innenfor regionens prioriterte områder skal fondene også bidra til langsiktig, 

grunnleggende kompetansebygging i relevante forskningsmiljøer, og dermed bidra til økt 

forskningskvalitet og til utvikling av gode og konkurransedyktige forskningsmiljøer i alle 

fylker. Fondene skal møte uttrykte FoU-behov i regionene gjennom å støtte FoU-prosjekter 

initiert av bedrifter, offentlige virksomheter inkludert universiteter, høyskoler og 

forskningsmiljøer. Støtten kan gå til prosjekter lokalisert i og utenfor fondsregionens 

geografiske nedslagsfelt. 

 

Regionale forskningsfond har som formål å: 

 Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling. 

 Finansiere forskningsprosjekter av god kvalitet innenfor regionenes prioriterte 

innsatsområder. 

 Medvirke til at bedrifter og offentlige virksomheter øker sin innovasjonsevne, 

verdiskaping og konkurransekraft ved å initiere og ta i bruk resultater fra FoU. 

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

næringsliv og offentlig sektor i egen region. 

 Mobilisere til økt FoU-innsats i regionene. 

 Bidra til at bedrifter og offentlige virksomheter hever sin kompetanse og 

innovasjonsevne ved å engasjere seg i FoU-arbeid. 

 Styrke dialogen om forskningens relevans for regionale behov. 

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

regionene. 

 Bidra til langsiktig, grunnleggende kompetanseutvikling i FoU-institusjoner regionalt 

innenfor regionenes prioriterte satsingsområder. 

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

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

nasjonal og internasjonal kunnskap og aktiviteter. 

 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. 

 

Søknadstyper 

RFF har utarbeidet kriterier for søknadstypene. For mer informasjon se søknadstyper på 

www.regionaleforskningsfond.no. 

  

http://www.regionaleforskningsfond.no/prognett-innlandet/Sentrale_dokumenter/1253953746974
http://www.regionaleforskningsfond.no/prognett-rff-hovedside/Soknadstyper/1253992365248
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FoUi-strategi og bestillerbrev fra fylkeskommunene 

 

Fylkestingene i Hedmark og Oppland vedtar felles FoUi-strategi for perioden 2017-2020 og 

sender årlige bestillerbrev til RFF Innlandet.  

 

FoUi-strategi for Innlandet (2017 – 2020) 

Strategien er et viktig grunnlagsdokument for RFF Innlandet og Forskningsbasert innovasjon 

i regionene (FORREGION), og bestemmer retningen for FoUi-arbeidet i fylkeskommunene i 

Innlandet. Strategien peker på utfordringer og muligheter i Innlandet. 

 

Visjon: 

 Ny kunnskap for økt bærekraftig verdiskaping og utvikling i hele regionen. 

 

Hovedmål: 

 Innlandet har virksomheter som aktivt utvikler og utnytter forskningsbasert kunnskap 

som grunnlag for økt bærekraftig verdiskaping og tjenesteproduksjon, omstillingsevne og 

konkurransekraft. 

 

Delmål: 

1. Mobilisering for økt bruk av FoUi-ressurser. 

2. Innen 2020 skal andelen av nasjonale og internasjonale FoUi-virkemidler til Innlandet 

økes. 

3. FoUi-miljøene i Innlandet samarbeider godt og er attraktive som samarbeidspartnere i 

nasjonale og internasjonale prestisjeprogrammer, prosjekter og piloter. 

4. FoUi-aktiviteten i næringslivet og offentlig sektor er på landsgjennomsnittet. 

5. Barn og unge i Innlandet har økt forståelse og opplevelser knyttet til FoUi. 

 

Bestillerbrev fra Hedmark og Oppland fylkeskommuner 

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

1. Fondsstyrets aktiviteter må støtte oppunder de satsninger og satsningsområder som 

ligger nedfelt i vedtatt FoUi-strategi for Hedmark og Oppland.  

2. Fylkestingene i Hedmark og Oppland anbefaler fondsstyret at midler til 

kvalifiseringsstøtte skal være næringsnøytrale.  

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

være innenfor bioøkonomi, opplevelsesnæringer, innovasjon i offentlig sektor og 

vareproduserende industri.  

4. Fondsstyret må se aktivitetene i Regionalt forskningsfond i sammenheng med øvrige 

regionale virkemidler. 
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RFF Innlandet 

 

Styre 

Styret for RFF Innlandet har vedtatt handlingsplan for 2017-2018. Handlingsplanen er 

utarbeidet på bakgrunn av bestillerbrev fra fylkestingene i Hedmark og Oppland, FoUi-

strategi for Innlandet 2017 -2020 og gjeldende retningslinjer for RFF fastsatt av 

Kunnskapsdepartementet. Styrets sammensetning, se fondsstyret på 

www.regionaleforskningsfond.no/innlandet. 

 

Styremøter i 2017 

Møte 2. januar 

 Behandling av søknader om bedriftsprosjekter (søknadsfrist 12. oktober 2016) 

Møte 2. februar 

 Arbeid med handlingsplan 2017-2018 

Møte 17. februar 

 Behandling av søknader om kvalifiseringsstøtte (søknadsfrist 3. februar) 

 Forvurdering av bedriftsprosjekter (søknadsfrist 15. februar) 

 Handlingsplan 2017-2018 

 Årsrapport 2016  

Møte 21. mars  

 Behandling av søknader om kvalifiseringsstøtte (søknadsfrist 7. mars) 

Møte 6. juni  

 Behandling av søknader om kvalifiseringsstøtte (søknadsfrist 23. mai) 

 Behandling av søknader om bedriftsprosjekter (søknadsfrist 15. februar) 

Møte 13. september  

 Behandling av søknader om kvalifiseringsstøtte (søknadsfrist 30. august) 

 Presentasjon av prosjekter 

Møte 25. oktober 

 Behandling av søknader om kvalifiseringsstøtte (søknadsfrist 11. oktober) 

 Forvurdering av bedriftsprosjekter (søknadsfrist 11. oktober) 

Møte 15. desember  

 Behandling av søknader om kvalifiseringsstøtte (søknadsfrist 1. desember) 

 Oppdatering av handlingsplan for 2018 

 

Administrasjon 

Sekretariatet i RFF Innlandet består av ett årsverk i tillegg til bistand fra fylkeskommunene 

ved vurdering av innkomne søknader. RFF Innlandet bistår med informasjon, rådgivning og 

prosjektverksteder til virksomheter og FoU-institusjoner i Innlandet som ønsker å bruke FoU 

som virkemiddel til innovasjon. Det arbeides med synliggjøring av mulighetene for 

finansiering samt resultater av prosjekter som har tatt i bruk FoU. Sekretariatet samarbeider 

tett med Forskningsrådets regionansvarlig og Forskningsbasert innovasjon i Innlandet, i 

tillegg til samspill med Forskningsrådet, de øvrige RFF sekretariatene, fylkeskommunene i 

Hedmark og Oppland, Innovasjon Norge Innlandet, SIVA og næringsapparatet i Hedmark og 

Oppland.  

http://www.regionaleforskningsfond.no/prognett-innlandet/Fondsstyret/1253953746921
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Nettside: www.regionaleforskningsfond.no/innlandet 
Facebook: https://www.facebook.com/RFFInnlandet 

 

Hedmark fylkeskommune 

Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar 

Telefon: 977 05 681 

 

http://www.regionaleforskningsfond.no/innlandet
https://www.facebook.com/RFFInnlandet

