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Forskning som virkemiddel for innovasjon og utvikling 

Regionale forskningsfond (RFF) forvalter midler tildelt av Kunnskapsdepartementet og skal 

styrke forskningsevnen i regionen ved å mobilisere til og finansiere prosjekter. RFF Innlandet 

har to ulike prosjekttyper; kvalifiseringsstøtte som er en type forprosjekt og 

hovedprosjekter. I tillegg driver RFF Innlandet med mobilisering og informerer om forskning 

som verktøy i innovasjons- og utviklingsarbeid. 

RFF Innlandet har fokus på FNs bærekraftmål og prosjekter finansiert av fondet skal 

synliggjøre sitt bidra til oppnåelse av disse. 

RFF Innlandet skal støtte opp under fylkeskommunens prioriterte innsatsområder. Dette 

ivaretas gjennom bestillingsbrev og FoUI-strategi fra Innlandet fylkeskommune og 

forvaltning i regionalt fondsstyre. 

RFF finansierer forskning i næringsliv, offentlig sektor og forskningsinstitusjoner i Innlandet. 

Forskrift om de regionale forskningsfondene 

Forskrift om de regionale forskningsfondene ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet 18. 

desember 2019 og trådte i kraft 1. januar 2020.  

Formålet med RFF er å styrke regionenes forskningsevne gjennom tilskudd til forskning og 

innovasjon og gjennom mobilisering til økt FoU-innsats.  

Regionale forskningsfond 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 fler- 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 

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2019-12-18-2110
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Innlandet har, sammen med fylkeskommunene Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag, 

også et ansvar for å ivareta samiske forskningsinteresser og -behov.  

 

Mål og prioriteringer for RFF Innlandet 

Kunnskap og kompetanse er blant de viktigste ressursene i dagens samfunn. 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 

regionen. 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. 15 millioner kroner til disposisjon i 2021. RFF Innlandet ønsker å 

stimulere til at aktører i Innlandet kvalifiserer seg til deltakelse i nasjonale og internasjonale 

programmer, stimulere til økt samarbeid og dannelse av klynger/nettverk, og øke FoU-

aktiviteten og -kvaliteten i regionen. Prosjekter blir vurdert etter Forskningsrådets kriterier 

forskning og innovasjon eller forskningskvalitet1, gjennomføring og virkninger og effekter. I 

tillegg vurderes prosjektenes regionale relevans. Disse kriteriene gjelder både offentlig og 

privat sektor, samt for forskningsinstitusjoner.  

Fylkestinget har vedtatt FoUi-strategi for Innlandet som gjelder for 2021 til 2024. Sammen 

med bestillingsbrev fra fylkestinget, danner FoUi-strategien grunnlaget for RFF Innlandets 

prioriteringer.  

 

FoUi-strategi for Innlandet 2021 – 2024 

FoUi-strategi for Innlandet 2021 – 2024 ble vedtatt av fylkestinget i Innlandet 

fylkeskommune 8. desember 2020. Strategien er et viktig grunnlagsdokument for RFF 

Innlandet og bestemmer retningen for fylkeskommunens FoUi-arbeid.  

 

Prioriterte utviklingsområder for FoUi-innsats i Innlandet:  

• Reiseliv & kulturnæringer 

• Industri 

• IKT/Informasjonssikkerhet/digitalisering 

• Virtual Reality/Augmentet Reality(XR) 

• Bioøkonomi 

• Tjenesteinnovasjon i offentlig og privatsektor inkl. helse- og velferdsteknologi 

 

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 bærekraftig verdiskaping og tjenesteproduksjon, omstillingsevne og 

konkurransekraft. 

 
1 Ulike søknadstyper har ulike vurderingskriterier 
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Delmål: 

1. Større andel av virksomhetene i Innlandet tar i bruk FoUi-ressurser  

2. Innen 2024 skal andelen av nasjonale og internasjonale FoUi-virkemidler til Innlandet 

økes  

3. FoUi-miljøene i Innlandet skal samarbeide godt og være attraktive som 

samarbeidspartnere i nasjonale og internasjonale prestisjeprogrammer, prosjekter og 

piloter  

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

 

Bestillingsbrev fra Innlandet fylkeskommune 

• RFF må jobbe tett sammen med FORREGION og andre relevante aktører mht. 

mobilisering av små og mellomstore bedrifter til økt FoU-aktivitet.  

• RFF må jobbe aktivt for at FoUi-ressursene nyttes i større grad enn i dag i alle 

regionene i Innlandet.  

• En høy andel av RFFs midler skal brukes til kvalifiseringsstøtte.  

• Utlysninger skal rettes mot definerte næringer nedfelt FoUi-strategien. 

• RFF Innlandet skal være et aktivt virkemiddel i innovasjonsstrukturen i Innlandet. 

• FN’s bærekraftsmål skal ligge til grunn i opppdragsbrevet. Prosjekter som tydelig 

bygger opp under bærekraftsmålene skal prioriteres, med særlig fokus på 

bærekraftmål 11 «Bærekraftige byer og samfunn» og bærekraftmål 17 «Samarbeid 

for å nå målene». 
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Planlagte utlysninger 2021 og 2022 

 

Styret for RFF Innlandet har følgende plan for utlysning av midler i perioden 2021-2022: 

1. Utlysning av regional kvalifiseringsstøtte for bedrifter, offentlige virksomheter og 

forskningsorganisasjoner. Samlet ramme på inntil 6 millioner kroner per år. 

Søknadsfrister: 1. februar, 1. mai, 1. september og 1. november. 

2. Regionale kompetanse- og samarbeidsprosjekter utlyses 8. september med søknadsfrist 

20. oktober 2021. Samlet ramme på inntil 9 millioner kroner. 

3. Styret i RFF Innlandet vil senest siste kvartal 2021 ta stilling til innretting av eventuell 

utlysning av hovedprosjekter i 2022. 

 

Regional kvalifiseringsstøtte 

Målet med regional kvalifiseringsstøtte er å utvikle forskningsprosjekter som kan kvalifisere 

til videre støtte: 

• Kvalifiseringsprosjektet skal ha som målsetting å lede frem til en søknad om 

hovedprosjekt. 

• Kvalifiseringsprosjektet skal løse forskningsutfordringer som er kritiske for at et 

hovedprosjekt skal kunne etableres og eller gjennomføres.  

• Kvalifiseringsprosjektet skal ha klart definerte forskningsspørsmål. 

• Resultatene fra kvalifiseringsprosjektet skal gi nødvendig kunnskapsgrunnlag for å 

etablere og eller gjennomføre et hovedprosjekt. 

• Kvalifiseringsprosjektet skal dokumentere prosjektets forhold til kunnskapsstatus og 

forskningsfront. 

• Det skal fremgå tydelig av søknaden hvor det planlegges å søke om hovedprosjekt 

(f.eks. Regionale forskningsfond, Forskningsrådet, EU). 

• Et kvalifiseringsprosjekt omfatter ikke utarbeidelse av søknad om hovedprosjekt. 

 

Utlysningen rettes mot de prioriterte utviklingsområdene for FoUi-innsats i Innlandet.  

 

Krav til søker: 

• Prosjektansvarlig (søker) må være lokalisert i Innlandet. 

• Prosjektansvarlig (søker) kan være en bedrift, en offentlig virksomhet eller en 

forskningsinstitusjon. 

• Det skal være reelt og forpliktende samarbeid mellom minst én bedrift/en offentlig 

virksomhet og én forskningsinstitusjon. Samarbeidet skal dokumenteres i søknaden og 

prosjektrapporten, og samarbeidet skal fremgå i kostnadsbudsjett og arbeidspakker. 

• Prosjektansvarlig (søker) skal synliggjøre hvordan prosjektet skal bidra til bærekraftig 

verdiskaping og sirkulær økonomi. 

• Når en forskningsorganisasjon er prosjektansvarlig (søker), forutsettes det at prosjektet 

vil gi praktiske implikasjoner for næringslivsbransje og eller offentlig forvaltning. 

 

Støtte: 

• Varighet 3-12 måneder 
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• Søkt beløp 200 000 - 500 000 kroner 

• Støtten utgjør maksimalt 50 % av godkjente prosjektkostnader 

 

Hovedprosjekter 

RFF benytter Forskningsrådets søknadstyper og kan lyse ut innovasjonsprosjekt, 

forskerprosjekt og kompetanse- og samarbeidsprosjekt.  

Regionalt hovedprosjektet rettes mot de prioriterte utviklingsområdene for FoUi-innsats i 

Innlandet:  

▪ Reiseliv & kulturnæringer  

▪ Industri  

▪ IKT/Informasjonssikkerhet/digitalisering  

▪ Virtual Reality/Augmentet Reality (XR)  

▪ Bioøkonomi  

▪ Tjenesteinnovasjon i offentlig og privat sektor inkl. helse- og velferdsteknologi 

 

Utlysning 2021 regionalt kompetanse- og samhandlingsprosjekt: 

Regionalt kompetanse- og samhandlingsprosjekt lyses ut 8. september med søknadsfrist 20. 

oktober 2021. Prosjektene skal ta sikte på å løse utfordringer knyttet til «one health» som er 

en tilnærming for å lage og gjennomføre programmer, politikk, lovgivning og forskning der 

flere sektorer kommuniserer og jobber sammen for å oppnå bedre folkehelse, gjennom bl.a. 

utvikling av en bedre helsetjeneste, dyrehelse og miljø, gjerne ved å ta i bruk teknologi på 

nye områder. 

 

Krav til søker: 

• Prosjektansvarlig (søker) må være lokalisert i Innlandet. 

• Det skal være reelt og forpliktende samarbeid mellom minst én bedrift/en offentlig 

virksomhet og én forskningsinstitusjon. Samarbeidet skal dokumenteres i søknaden og 

prosjektrapporten, og samarbeidet skal fremgå i kostnadsbudsjett og arbeidspakker. 

• Prosjektansvarlig (søker) skal synliggjøre hvordan prosjektet bidrar til bærekraftig 

verdiskaping og sirkulær økonomi. 

• Prosjektansvarlig (søker) skal synliggjøre hva som er intensjonen etter at prosjektet er 

avsluttet, i form av videre forskning og/eller kommersialisering. 

• Prosjektansvarlig (søker) skal vise hvordan resultater av prosjektet skal få positive 

effekter for samfunnet. 

 

Støtte: 

• Varighet 12 - 36 måneder. 

• Søkt beløp 2- 4 millioner kroner. 

• Støtten utgjør maks 50 % av godkjente prosjektkostnader.   
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RFF Innlandet 

 

Styre 

Styret for RFF Innlandet har vedtatt handlingsplan for 2021-2022. Handlingsplanen er 

utarbeidet på bakgrunn av bestillingsbrev fra fylkesting, FoUi-strategi for Innlandet 2021 -

2024 og gjeldende forskrift for RFF fastsatt av Kunnskapsdepartementet.  

Styrets sammensetning ligger på fondet nettside www.regionaleforskningsfond.no/innlandet. 

 

Styremøter i 2021-2022 

Styremøter avholdes om lag seks uker etter søknadsfrist for kvalifiseringsstøtte, dvs. medio 

mars, juni, oktober og desember. I tillegg vil det avholdes styremøter ved behov. 

Planlagte saker i perioden: 

• Behandling av søknader om kvalifiseringsstøtte 

• Behandling av søknader om hovedprosjekter  

• Handlingsplan  

• Årsrapport  

• Det er et ønske om å gjøre en evaluering av RFFs rolle i det regionale 

innovasjonssystemet og videreutvikling av denne 

 

Administrasjon 

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

fylkeskommunen ved vurdering av innkomne søknader. Det vil skje et skrifte av 

sekretariatsleder i løpet av 2020. Dette vil nødvendigvis få konsekvenser for fondets 

aktivitet, men det er sikret kontinuerlig drift og oppfølging av prosjekter til ny 

sekretariatsleder er på plass. Sekretariatet samarbeider tett med Forskningsrådets 

regionansvarlige og prosjektleder for Forskningsbaserte innovasjon i Innlandet 

(FORREGION), i tillegg til samspill med Forskningsrådet, de øvrige RFF-sekretariatene, 

Innlandet fylkeskommune, Innovasjon Norge Innlandet og næringsapparatet i Innlandet.  

 

RFF Innlandet bistår med informasjon og rådgivning til virksomheter og FoU-institusjoner i 

Innlandet som ønsker å bruke FoU som virkemiddel til innovasjon. RFF Innlandet deltar på 

ulike arenaer hvor næringsliv, offentlige virksomheter, forskningsmiljøer og 

samarbeidspartnere fra næringsapparatet møtes, og informerer gjerne om forskning som 

virkemiddel og mulighetene som ligger i RFF. Det planlegges å øke mobiliseringsaktiviteten 

for å informere om forskning som virkemiddel i innovasjonsarbeid og mulighetene som ligger 

i RFFs virkemidler. Mobiliseringen vil skje over hele fylket og i alle sektorer og bransjer, men 

det vil rettes et særlig fokus mot deler av Innlandet hvor det tradisjonelt er lav 

forskningsaktivitet for å sikre at FoUi-ressursene nyttes i alle regionene i fylket. Det er også 

ønskelig med flere søknader fra offentlig sektor, slik at mobiliseringen rettet mot kommuner 

og andre offentlige aktører vil også økes i perioden. 

 

Det har ikke blitt gjennomført noen evaluering av RFF Innlandet siden 2013 og det er ønske 

om å gjennomføre en ny evaluering av fondet, gjerne i samarbeid med Forskningsrådet eller 

andre fond, i løpet av planperioden.  

 

http://www.regionaleforskningsfond.no/prognett-innlandet/Fondsstyret/1253953746921
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Nettside: www.regionaleforskningsfond.no/innlandet 

Facebook: https://www.facebook.com/RFFInnlandet 

 

Innlandet fylkeskommune 

Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar 

 

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

