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Prosjektverksted

Du får innføring i flere verktøy og gjennomgang av hvordan 

strukturere et prosjekt for å kunne søke om et forskningsstøttet 

innovasjonsprosjekt. 

Tilbudet retter seg mot næringsliv, offentlige aktører og forskere 

som ønsker å få kunnskap om hvordan strukturere et FoU-

prosjekt.



struktur  
logikk  
formulering

idé  
erfaring  
følelser

Prosjektverksted gir veiledning og verktøy i prosessen med 

å lage et tydelig formulert og godt  strukturert FoU-

prosjekt.

Prosjektverksted



Prosjektkanvas og verktøy for 
god prosjektstruktur



Flokk  AS - CIRCULAR SEATING (SIRKULÆRE MØBLER)



Forskningsrådet støtter

Innovasjonsprosjekt 
med FoU-innhold

Innovasjonen er målet og FoU er 
middelet for å nå målet



Derfor investerer bedrifter 
i forsking og innovasjon

• De får økt konkurransekraft og kan nå nye 
markeder, gjennom utvikling av nye 
produkter, prosesser og tjenester

• De får ny kunnskap og kan ta i bruk ny 
teknologi

• Forskning og innovasjon gir økt 
produktivitet

• De knytter nye kontakter og får nettverk 
som gir verdier utover prosjektet

Innovasjonsprosjekt i næringslivet – 20198 01.10.2020



InnovasjonFoU



Industriell forskning 

- planlagt forskning eller kritisk 

undersøkelse med sikte på 

tilegnelse av ny kunnskap og 

ferdigheter for å utvikle nye 

produkter, prosesser eller tjenester 

eller som kan føre til betydelig 

forbedring av eksisterende 

produkter, prosesser eller tjenester.

Eksperimentell utvikling 

- tilegnelse, kombinering, 

utforming og bruk av eksisterende

vitenskapelig, teknologisk, 

forretningsmessig og annen 

relevant kunnskap og ferdigheter 

for å utvikle nye eller forbedrede 

produkter, prosesser eller 

tjenester.

Både forskning og utvikling kan støttes



Hvor mye kan man få i støtte?

Statsstøtteregelverket regulerer hva bedrifter kan få av støtte.

Begrensningene gjelder: 

• Type aktivitet: industriell forskning/eksperimentell utvikling 

• Størrelse på bedriften

• Samlet offentlig støtte

For Innovasjonsprosjekter gjelder følgende rammer:

Støttegraden kan i enkelt særlige tilfelles økes basert på inngått 
samarbeid og offentliggjøring av resultater. 

Type bedrift/type 
aktivitet

Industriell 
forskning

Eksperimentell 
utvikling

Små bedrifter 70 % 45 %

Mellomstore bedrifter 60 % 35 %

Store bedrifter 50 % 25%

https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/midler-fra-forskningsradet/betingelser_for_tildeling_av_statsstotte/


Modul 1 
Idéutvikling

Bli kjent med Prosjektkanvas

✓ Din idé

✓ Din innovasjon

✓ Behov for forskning?



Prosjekt-
kanvas

Fra ide til 
forskningsstøttet

innovasjonsprosjekt

















• Strategisk forankret i bedriften, og 
videreutvikler den strategiske 
tenkingen ift. Returlogistikk

• Vil styrke Flokk posisjon som pioner på 
bærekraft og bidra til at konsernet kan 
beholde sin posisjon som den fremste 
aktøren innen møbelindustrien 
innenfor sirkulær økonomi 

• Samarbeider med SINTEF: logistikk, 
materialkompetanse etc; 
underleverandører er med, men ingen 
formelle samarbeidspartnere; NGO og 
«møbelklyngen»

• Styrker kunnskapsutviklingen hos 
kunder og leverandører -
verdikjedeutvikling

• Et sterkt bidrag til bransjens sirkulær-
økonomi tenking

• Reduserer klimafotavtrykket til 
produktene og bidrar til å øke 
innsamlingen, sorteringen og 
resirkuleringen av plast og andre 
ressurser på avveie

• Utfordre status quo og identifisere 
flaskehalser

• Nye forretningsmodeller

• Nye materialer og komposisjoner, 
deres egenskaper og 
bærekraftprofil –Designløsninger

• Nye verktøy og arbeidsprosesser

SINTEF leder forskningsaktivitetene 
som er rettet mot å:

• Avdekke barrierer for en overgang 
til en fullverdig sirkulær 
produksjon 

• Livssyklus-analyser og studie av 
kjemisk komposisjon – studier av 
kvaliteten i resirkulert materiale

• Reversert logistikk – analyse av 
«State of the art» på reverserte 
logistikk-kjeder. 

• Tekniske og logistiske utfordringer relatert til 
materialkvalitet, kosmetiske egenskaper og fossil-
frie fornybare kilder har begrenset utviklingen 
mot fullverdige bærekraftige løsninger

• Drastisk øke bruken av resirkulert materiale

• Muliggjøre en overgang til en fullverdig sirkulær 
produksjon

• Et rammeverk for returlogistikk og lukkede 
forsyningskjeder – returlogistikkstrategi 

Eksempel: FLOKK AS:   CIRCULAR SEATING (SIRKULÆRE MØBLER), 2018-2021



Forskning og innovasjon
• I hvilken grad representerer prosjektet en ambisiøs innovasjon som 

understøttes av relevante FoU-aktiviteter av god kvalitet? 

Virkninger og effekter 
• I hvilken grad legger prosjektet til rette for betydelige gevinster for 

bedriftspartnerne, og også grunnlag for øvrige positive samfunnsmessige 

effekter? 

Gjennomføring
• I hvilken grad gir prosjektplanen et godt grunnlag for å få gjennomført 

FoU-aktivitetene og for å få realisert verdiskapingspotensialet? 

Relevans
• Samsvar med krav og forventinger til IP-N

• Samsvar med tematiske og budsjettmessige prioriteringer og andre krav 

og føringer i utlysningen. 

Innovasjonsprosjekt i næringslivet

Vurdering av 
søknadene 



Hvem er 
prosjektet 
nyttig for?

Hva er idéen/ 
innovasjonen 

i ditt 
prosjekt?

Hva er 
kunnskaps-
behovet?



Forskningsrådet har fått 
nye nettsider

24



Prosjektkanvas for næringslivet

https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/hvem-kan-soke-om-finansiering/naringsliv/prosjektkanvas/


Modul 2 
Prosjektstruktur

Bli kjent med verktøy for god 
prosjektstruktur

✓ Formulere mål

✓ Formulere forskningsspørsmål

✓ Lage arbeidspakker

✓ Budsjett og fremdriftsplan



Prosjektbeskrivelse

Et tydelig strukturert og definert prosjekt...

... gjør at du stiller sterkere hvis du skal søke om midler

... gir bedre prosjektresultater

”Uklart formulert, uklart tenkt”



Elementer i en prosjektbeskrivelse

- uavhengig av type prosjekt og søknad

BAKGRUNN 
Demonstrerer nytte og relevans av prosjektet

MÅL, PROBLEMSTILLINGER & METODE
Demonstrerer forskningskvalitet

PROSJEKTORGANISERING
Demonstrerer gjennomføringsevne

ANVENDELSE OG REALISERING
Demonstrerer realiseringspotensial av resultatet



Generelt verktøy for god 

prosjektstruktur



FoU-prosjektets 

kontekst og 

anvendelse og 

forankring

Utdypende 

beskrivelse 

av FoU-

prosjektet



FoU-prosjektet





Skal demonstrere 

forskningskvalitet 



Overordnet resultatmål

Delmål(etterprøvbare og 

operasjonaliserbare)

Mål

Forteller i klare vendinger hva man har tenkt å oppnå med prosjektet.



Overordnet resultatmål:
Produsere og levere en stol basert på resirkulert 
råstoff, med utskiftbare deler, og som er resirkulerbar 
i seg selv.

Delmål 1: Utvikle plast formuleringer basert på et 
(inhomogent) resirkulert plastmateriale, med 
forutsigbare produksjonsegenskaper som kan 
skreddersys til de produksjonsprosessene som 
benyttes til fremstilling av de ulike stolkomponentene 
(Det er kanskje flere forskjellige)

Delmål 2: Utvikle et design som lett lar seg montere 
og demontere med hensyn til utskifting av 
reservedeler (for å forlenge levetiden til produktet) 

Eksempel: 
FLOKK AS:   CIRCULAR SEATING (SIRKULÆRE MØBLER), 2018-2021



• Et godt hovedmål beskriver kort og presist hva prosjektet skal 
lede til, og hva bedriften forventer å oppnå ved å gjennomføre 
prosjektet. 

• Et hovedmål deles gjerne opp i delmål. Et delmål kan markeres 
med en eller flere milepæler

• En milepæl er en tilstandsbeskrivelse og/eller et målepunkt. 
Milepæler utgjør gjerne etappemål som markerer fullførelsen av 
én eller flere aktiviteter som er sentrale for å gå videre til neste 
trinn i prosjektet.

• Aktivitetene viser hvordan du har tenkt å løse problemstillingene 
i prosjektet, slik at du når målene.

Smarte mål
S Spesifikke

M Målbare

A Attraktive

R Realistiske

T Tidsbestemt

E Enkle

Hovedmål, delmål, milepæl og aktiviteter



Effektmål (formål) 
Beskriver de langsiktige effekter eller gevinster

virksomheten søker å oppnå ved å nyttiggjøre 

seg av resultatet fra prosjektet. 

Effektmålene er knyttet til prosjektets 

langsiktige virkninger for virksomheten, gjerne 

en ønsket endring fra dagens situasjon, ofte 

uttrykt i form av verdiskaping, økt kapasitet, 

tidsbesparelser eller gevinst.

Resultatmål (mål) 
Beskriver hva som skal være oppnådd når 

prosjektet er ferdig. 

Resultatmål må være konkrete og etterprøvbare

for at en prosjektleder skal kunne utøve god 

prosjektledelse.



• Økt produktivitet
• Bedre arbeidsmiljø
• Økt inntjening
• Lavere kostnader
• % effektivitetsøkning
• % bedret kvalitet og ytelse
• Brukervennlighet
• Inntekter
• Inntektsøkning
• Kostnadsbesparelser
• Mer bærekraftig

Effektmål omfatter gjerne tema som:

Effektmål er knyttet til gevinst og gevinstrealisering. 
Enkelt forklart: Gevinst = Nytteverdi = Effektmål



Effektmål: Levere 

ergonomisk og god 

sittekomfort til kunden, 

basert på resirkulert råstoff 

og som er  resirkulerbar i 

seg selv, med utskiftbare 

deler og redusert 

fotavtrykk i forhold til 

dagens «state of the art».



Bedriften ser et behov for å redusere fotavtrykket av sin produksjonsprosess – og 

det effektmålet kan man selvsagt se opp imot noen av FN’s bærekraftsmål…

https://www.google.no/imgres?imgurl=https://www.fn.no/var/globalis/storage/images/8/8/1/9/939188-2-nor-NO/Alle%20SDG%20farger%20%20Uten%20FN-logo.png&imgrefurl=https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal&docid=lE7RSe1kOouT6M&tbnid=vgRHrCr-APTSoM:&vet=10ahUKEwih9sX-pdzgAhXCCewKHUvOBjAQMwg2KAAwAA..i&w=1200&h=608&bih=751&biw=1600&q=b%C3%A6rekraftsm%C3%A5l&ved=0ahUKEwih9sX-pdzgAhXCCewKHUvOBjAQMwg2KAAwAA&iact=mrc&uact=8


Problem-

stillinger

knyttet til

delmål.

Problemstillinger

De forskningsspørsmålene (research questions) man må besvare 

for å nå målene.

Vanlig feil  

Problematisering rundt problemstilling, i

stedet for å definere forskningsspørsmål.



Eksempler på forskningsspørsmål:

Hvordan kan vi lage en ergonomisk stol med god sitte komfort med utskiftbare deler basert på 
resirkulert råstoff og som er resirkulerbar i seg selv?  

Problemstilling 1.1 (Knyttet til Delmål 1)

• Hvilke formuleringer av råstoffmateriale er mulig å komme frem til med utgangspunkt i 
resirkulert plastmateriale som kan skreddersys til våre fremstillingsprosesser av de ulike 
stol-komponentene?

• Hva må blandingsforholdet være mellom A og B for at vi skal kunne benytte opp mot 100 % 
resirkulert plastråstoff i vår produksjon?

Problemstilling 2.1 (Knyttet til Delmål 2)

• Hvordan skal stolen designes for at de ulike delene enkelt skal kunne skiftes ut? 



Løsningsforslag/materialer og metode

Skal vise at de best egnede forskningsverktøyene blir benyttet.

Løsnings-

forslag

knyttet til

hver problem-

stilling.



Eksempler på Løsningsforslag/aktiviteter

Løsningsforslag 1.1 (Knyttet til Problemstilling 1.1)

Et resirkulert råstoff blir gjerne levert uten produktsertifikater som spesifiserer eksakt innhold av ulike 
plastråstoffer f.eks blandingsforholdet mellom poly-propylen og poly-etylen eller andre typer plast. 
Dette vil bety at det må utvikles sorterings algoritmer for å finne frem til de råstoffblandingene som 
kan benyttes i de ulike prosessene… etc. etc.



Eksempler på Løsningsforslag/aktiviteter

Løsningsforslag 2.1 (Knyttet til Problemstilling 2.1)

Det vil bli en del prøving og feiling for å finne frem til et robust 
og optimalt design der de enkelte delene lett kan skiftes ut
med tanke på skader og slitasje. Del A, B, og C vil bli konstruert
slik at de kan skiftes ut med et enkelt “Clip on – Clip off” grep, 
mens del X,Y og Z vil bli festet med skrueanordninger som kan
festes og løsnes med et enkelt håndgrep etc. etc.  



Arbeidspakker

Prosjekt-

struktur der 

oppgaver kan  

delegeres til de 

rette personene

Demonstrerer 

forsknings-

kvalitet



Overordnet resultatmål:
Produsere og levere en stol basert på resirkulert råstoff, med utskiftbare deler, og som er resirkulerbar i seg selv.

Arbeidspakke 1

Delmål 1: Utvikle plastformuleringer basert på et (inhomogent) resirkulert plastmateriale, med forutsigbare 
produksjonsegenskaper som kan skreddersys til de produksjonsprosessene som benyttes til fremstilling av de 
ulike stolkomponentene (Det er kanskje flere forskjellige)

Problemstilling 1.1:

Hvilke formuleringer av råstoffmateriale er mulig å komme frem til med utgangspunkt i resirkulert 
plastmateriale som kan skreddersys til våre fremstillingsprosesser av de ulike stol-komponentene?

Løsningsforslag 1.1:

Et resirkulert råstoff blir gjerne levert uten produktsertifikater som spesifiserer 
eksakt innhold av ulike plastråstoffer f.eks blandingsforholdet mellom poly-
propylen og poly-etylen eller andre typer plast. Dette vil bety at det må utvikles 
sorterings algoritmer for å finne frem til de råstoffblandingene som kan 
benyttes i de ulike prosessene… etc. etc.





Skal demonstrere 

gjennomføringsevne



Prosjektleder og prosjektgruppen

Viser samarbeidspartnernes betydning for prosjektet.

CV

Samarbeid på tvers av fag-

og landegrenser, eller

innenfor eget land og fag,

teller ofte positivt.

Oppgavedeling

Riktig

prosjekt-

leder er 

viktig!



Tidsplan og milepæler

Demonstrerer at man har oversikt over oppgavene som må løses i  

løpet av prosjektperioden for å nå frem til målet.





FoU-prosjektets 

kontekst og 

anvendelse og 

forankring

Utdypende 

beskrivelse 

av FoU-

prosjektet





Skal demonstrere nytte og 

relevans av prosjektet

- skap begeistring!      



BAKGRUNN FOR PROSJEKTET



Utdypende undertittel

Smart Manufacturing

- optimize industrial performance by eliminating unintentional variation

Kort hovedtittel

Tittel

Favner prosjektets innhold uten å være for lang.

Ingen sensitiv informasjon i tittelen!



“Composition, development and use of 

nano composites and their potential in 

replacing existing plastic in the future”

«Nano composites: 

The next generation of plastics»

Tittel
Eksempel



Prosjektsammendrag

Kort ”to the point” oppsummering av prosjektets innhold.

Bra sammendrag, eksempel
Bioteknologi-selskap:

«Selskapet ønsker å kunne utvikle en teknologi 
for konservering av embryo fra fisk. Ingen har 
så langt klart å utvikle en slik teknologi.

En slik innovasjon vil ha stor nytte, både 
regionalt og internasjonalt.

Konservering av embryo vil gjøre det mulig å 
lagre DNA fra både hunfisk og hanfisk i samme 
enhet.

Dette vil være et viktig bidrag i kampen for å 
ivareta det genetiske mangfoldet som trues fra 
flere hold.»

Hva skal vi gjøre 

og hvor unikt er 

dette?

Nytte nasjonalt 

og internasjonalt

Hva er spesielt og 

nytt?

Samfunnsnytte



Beskriv bakgrunn for prosjektet

• Innovasjonsidéen, idéen for verdiskaping

• Hva er nytt, nasjonalt og internasjonalt?

• Verdiskapingspotensial (nytte)

Spiss inn mot forskningsbehovet 

Hvorfor er forskning nødvendig? 

Tydeliggjør viktighet av prosjektet 

- skap begeistring!

Introduksjon: Innovasjonen og forskningsbehovet

Beskriver bakgrunnen for prosjektet og hvorfor det er viktig å forske nettopp her. 



Innovasjonen og fagfeltet

Beskriver bakgrunnen og konteksten for prosjektet.

Intro til 

innovasjonen, og 

nytten denne vil ha 

for bedriften (og 

samfunnet)

Intro til relevant 

eksisterende kunnskap 

(forskningsfront)



Kunnskapsbehovet

Beskriver hvorfor det er behov for å fremskaffe ny kunnskap (forske)





Skal demonstrere 

realiserings- og 

utnyttelsespotensialet 

til resultatene.



Realisering av innovasjonen

Beskriver hvordan innovasjonen er tenkt realisert og hvordan 

forskningsresultatene utnyttes (kort).

• Plan for realisering av innovasjonen: Skisse, forretningsmodell

• Plan for markedsintroduksjon (med milepæler)

• Risikoelementer

• Samfunnsøkonomisk nytteverdi



Formidling av resultatene

Beskriver anvendelsen og målgrupper for forskningsresultatene.

• Planer for formidling av resultatene (kanaler og målgrupper).

• IPR/Patentering eller hemmeligholdelse av data/kunnskap.

• Håndtering av personlig data (innmelding til relevant forskningsetiske komité).

https://www.etikkom.no/FBIB/Praktisk/Forskningsetiske-enheter/


Referanser

Underbygger det faglige innholdet i prosjektet og hvordan det er 

forankret i litteraturen.

Referanseliste

Dybvig, D.D. og Dybvig, M. (2003) Det tenkende mennesket. Filosofi- og  
vitenskapshistorie med vitenskapsteori. 2. utg. Trondheim: Tapir akademisk forlag.

Kwan, I. og Mapstone, J. (2004) ’Visibility aids for pedestrians and cyclists: a  
systematic review of randomised controlled trials’, Accident Analysis & Prevention,  
36(3), s. 305-312.

Referanser i teksten

Redegjør for hvor du har hentet stoffet slik at de som leser arbeidet ditt kan  
finne fram til det (Furseth og Everett, 1997).

”Det er ikke tilstrekkelig å oppgi kilder i en samlet oversikt bakerst i rapporten. De  
skal også oppgis i den løpende teksten (brødteksten), ellers kan ikke leserne vite  
hva du bygger nettopp det avsnittet eller kapitlet på” (Rognsaa, 2000, s. 63)



Analyse av data

Viser hvordan fremkomne data og opplysninger utnyttes.

Samarbeid med noen 

som kan analysere 

data om du ikke 

kan det selv!



Mulige konsekvenser som skal kommenteres:

• Etikk

• Miljøkonsekvenser

• Rekruttering av kvinner, kjønnsbalanse og kjønnsperspektiv

• Utlysningsspesifikke tilleggsopplysninger 

https://www.google.no/imgres?imgurl=https://www.fn.no/var/globalis/storage/images/8/8/1/9/939188-2-nor-NO/Alle%20SDG%20farger%20%20Uten%20FN-logo.png&imgrefurl=https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal&docid=lE7RSe1kOouT6M&tbnid=vgRHrCr-APTSoM:&vet=10ahUKEwih9sX-pdzgAhXCCewKHUvOBjAQMwg2KAAwAA..i&w=1200&h=608&bih=751&biw=1600&q=b%C3%A6rekraftsm%C3%A5l&ved=0ahUKEwih9sX-pdzgAhXCCewKHUvOBjAQMwg2KAAwAA&iact=mrc&uact=8


FoU-prosjektets 

kontekst og 

anvendelse og 

forankring

Utdypende 

beskrivelse 

av FoU-

prosjektet



Fra god 
prosjektstruktur

Søknad 

Eksempel:
Innovasjonsprosjekt i 

næringslivet Mal for Prosjektbeskrivelse for innovasjonsprosjekt i næringslivet
Bruk årets versjon av malen!



MODUL 3 -
Finansieringsmuligheter

Kort om Forskningsrådets 
løpende tilbud til næringslivet



Finansieringsmuligheter 
for bedrifter

Forskningsrådets løpende tilbud:

• SkatteFUNN: skattefradragsordning

• Innovasjonsprosjekt i næringsliv: bedriftsledet 
FoU-prosjekt

• Nærings-ph.d: doktorgradsprosjekt i næringslivet

Andre muligheter:

• Regionalt og Internasjonale muligheter

https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/hvem-kan-soke-om-finansiering/naringsliv/ordninger-for-okonomisk-stotte/skattefradrag/
https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/hvem-kan-soke-om-finansiering/naringsliv/innovasjonsprosjekt-naringsliv/
https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/midler-fra-forskningsradet/narings-phd/
https://www.regionaleforskningsfond.no/
https://www.forskningsradet.no/eus-rammeprogram/horisont-2020/


FORSKNING FOR INNOVASJON OG BÆREKRAFT

Løpende utlysning av Innovasjonsprosjekt

Innovasjonsprosjekt i 
næringslivet (IP-N)  
- Vi lyser ut 1,5 mrd.  

FORSKNING FOR INNOVASJON OG BÆREKRAFT

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2020/innovasjonsprosjekt-i-naringslivet/


Hva er et Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IP-N)

• Et bedriftsledet innovasjonsprosjekt: 

1. skal ta utgangspunkt i en unik idé om nytt eller forbedret 

produkt, tjeneste eller løsning 

2. med omfattende innhold av forsknings- og 

utviklingsaktiviteter

• Prosjekter skal i tillegg til å skape verdier for bedriften og 

samarbeidspartnere også bidra til bidra til bærekraftig 

utvikling/samfunnsøkonomiske gevinster

• Søkes av bedrift i samarbeid med Forskningsmiljø eller andre 

bedrifter 

• Prosjektvarighet: 2-4 år - Støtte på 2 – 16 mill. kr. 

• Både nytt og etablert næringsliv kan søke



Møte store 
samfunnsutfordringer

Øke verdiskapning 
i næringslivet

Øke verdiskaping 
i næringslivet

Møte store 
samfunnsutfordringer



Nytt i 2020

• Fra 15. april 2020 er det lagt til rette for løpende mottak og behandling av søknader

• Behandlingen av søknader vil skje puljevis med jevne mellomrom

• Siste frist for innsending er 15. desember 2020



Webinarer og nyttige lenker

Innovasjonsprosjekt i næringslivet: webinar 29.4.2020

Digitalt prosjektverksted: webinar 19.6.2020

SkatteFUNN
✓ Gjennomførte webinarer

✓ Kommende arrangementer

Horisont 2020/Horisont Europa:
✓ Flere av de planlagte kursene rettet inn mot Horisont 2020 er 

omgjort til webinarer. Alle webinarene er gratis, men husk å melde 
deg på! 

Nyttige lenker:
✓ Forskningsrådets veiledningstjenester og prosjektkanvas

✓ Forskningsrådets videokanal med webinarer mm

✓ Forskningsrådets arrangementsside

https://videoportal.rcn.no/#/videos/5b16877f-11f3-4f1d-9d9d-7fde1fabdf53
https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/hvem-kan-soke-om-finansiering/naringsliv/Prosjektverksted/
https://www.skattefunn.no/opptak-av-gjennomforte-webinar/
https://www.skattefunn.no/arrangementer/
https://www.forskningsradet.no/arrangementer/?timeframe=0&type=Course
https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/hvem-kan-soke-om-finansiering/naringsliv/Verktoy-og-rad-FoUI-prosjekt/
https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/hvem-kan-soke-om-finansiering/naringsliv/prosjektkanvas/
https://videoportal.rcn.no/#/media/browse
https://www.forskningsradet.no/arrangementer/


Meld deg på Forskningsrådets 
nyhetsbrev!

https://www.forskningsradet.no/nyheter/nyhetsbrev/
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