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1. Innledning 

 

Handlingsplanen er utarbeidet av fondsstyret for det regionale forskningsfond Vestfold og 

Telemark. Planen er utarbeidet på bakgrunn av styringsdokumentet fra Fylkestinget i Vestfold og 

Telemark fylkeskommune1 og gjeldende forskrift for Regionale forskningsfond (RFF) fastsatt av 

Kunnskapsdepartementet2.  

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

vektlegging av de ulike søknadstypene. Handlingsplanen er flerårig og vil, som styringsdokumentet 

og oppnevningsperiode, følge valgperiodene. Planen skal oppdateres årlig. 

 

Regionale forskningsfond 

Stortinget vedtok å etablere regionale forskningsfond fra 2010. Regionale forskningsfond (RFF) er 

et virkemiddel for nærings- og kunnskapsutvikling i regionene. RFF 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. 

Forskningsinstitusjonene har en viktig rolle i utviklingen av framtidens kunnskapsdrevne næringsliv 

og offentlig sektor. RFF skal også øke regionenes forskningsevne gjennom utvikling av gode og 

konkurransedyktige FoU-miljøer i alle fylker.  

 

Visjon for Regionalt forskningsfond Vestfold og Telemark 

Fylkestinget i Vestfold og Telemark vedtok i mai 2020 et styringsdokument til fondet. 

Styringsdokumentet viser til viktige og gjennomgående utviklingsteama i fondsregionen. 

Fondet har som hovedvisjon at forskningsdrevet innovasjon skal styrke kunnskapsutviklingen, 

verdiskapingen og mulighetene for en bærekraftig utvikling av hele regionen. Forskningsdrevet 

innovasjon er sentralt i en styrket satsing på økt verdiskaping, kompetanse, omstillingsevne, 

attraktivitet og samfunns- og næringsutvikling. 

 

RFF Vestfold og Telemark skal:  

• Ha et hovedfokus på forskningsdrevet innovasjon 

• Stimulere til et tettere samarbeid mellom forskningsinstitusjoner og styrke koblingene til 

næringsliv og offentlig sektor i egen region 

• Stimulere til at næringsliv og offentlige virksomheter initierer forskning, og tar i bruk ny 

kunnskap for å styrke sin verdiskaping, konkurransekraft, kompetanse og innovasjon- og 

omstillingsevne. 

 

Mål for Regionalt forskningsfond Vestfold og Telemark 

Fondet skal styrke forskningsdrevet innovasjon ved å finansiere forskningsprosjekter innenfor 

regionenes prioriterte innsatsområder:  

• Grønn omstilling 

• Helse og omsorg 

• Velferd, utdanning og oppvekst 

• Teknologi  

• By-, steds- og regionutvikling  
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Regionalt forskningsfond Vestfold og Telemark skal: 

 
• Bidra til at bedrifter og offentlige virksomheter øker sin kompetanse, innovasjonsevne, 

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

• Stimulere til et tettere samarbeid mellom FoU-institusjoner og styrke koblingene til 
næringsliv og offentlig sektor  

• Bidra til at det utvikles gode og konkurransedyktige FoU-miljøer regionalt, ved å knytte 

institusjonenes FoU-kompetanse tettere til øvrige regionale FoU-aktiviteter 

• Stimulere til flerfaglig og tverrfaglig FoU-samarbeid 

• Arbeide for tett samspill mellom aktiviteter i regionen, og deres relasjoner til andre 

nasjonale og internasjonale programmer og aktiviteter. 

 

Regionale problemstillinger, målgrupper og forskningsfokus  

Regionalt forskningsfond Vestfold og Telemark skal stimulere til forskningsdrevet innovasjon, som 

tar utgangspunkt i regionale behov, muligheter og fortrinn3, 4, 8. Innsatsen skal rettes inn mot de 

satsingsområdene som har størst potensial for innovasjon og nyskapning i offentlig og privat 

sektor.  

Det er viktig med en konsentrasjon av virkemiddelbruken, for at fondets midler skal fremstå med 

en profil som synliggjør en tydelig forskjell fra andre offentlige virkemidler. Fondets midler skal 

kunne støtte forskningsdrevet innovasjon i bedrifter og offentlige virksomheter innenfor de 

prioriterte innsatsområdene. Hvert år skal det lyses ut midler både til næringsrelatert forskning og 

til tema relatert til offentlig sektor. 

 

 

2. Fondets forhold til nasjonale og internasjonale program 
 

Innsatsområdene i Regionalt forskningsfond Vestfold og Telemark er til dels overlappende med 

viktige nasjonale satsinger. Det er viktig at fondet har et bevisst forhold til dette og at midler fra 

Regionalt forskningsfond Vestfold og Telemark skal ha:  

En forberedende funksjon i forhold til nasjonale program gjennom å lyse ut midler til 

kvalifiseringsprosjekter  

En kompletterende funksjon i forhold til områder der det ikke lyses ut midler nasjonalt, men som 

er viktige for regionen  

En forsterkende funksjon i forhold til områder som lyses ut i nasjonale program på områder som 

er spesielt viktige for regionen  

Fondet skal rekruttere til internasjonale programmer, og stimulere til økt internasjonalt samarbeid. 

  



 

 

 

 

6 

3. Regionens prioriterte innsatsområder og mulige forskningstema 

 

Forskningsdrevet innovasjon innenfor grønn omstilling 

Fondet vil utlyse midler til prosjekter med fokus på verdiskaping gjennom klima og miljøvennlig 

omstilling og kravet til en mer bærekraftig produksjon og forbruk.  

Aktuelle tema er bla: 

• Industrielle bærekraftige produksjonsløsninger 

• Karbonfangst, utnyttelse og -lagring 

• Lavutslipps transportløsninger 

• Lavutslippsløsninger for vann og avløpssystemer  

• Fornybare energiløsninger, inkludert utvikling og anvendelse av fornybar energi fra 

biogass/biomasse og avfallsbearbeiding 

• Miljøvennlig og effektiv energibruk, energihandel og energitransport 

• Bærekraftig matproduksjon 

• Natur og ressursforvaltning, bioøkonomi 

• Klimatilpasningsløsninger 

 

Fondet skal stimulere til kvalifiseringsprosjekter og regionale innovasjonsprosjekter. 

 

Forskningsdrevet innovasjon innenfor helse og omsorg 

Innenfor helse og omsorg er folkehelse sentralt med fokus på prosjekter innenfor: 

• Forebyggende og helsefremmende arbeid  

• Helsetjenester og organisasjonsutvikling 

• Næromsorg og hjemmebasert rehabilitering 

• Velferdsteknologi 

 

Fondet skal stimulere søkere med støtte til kvalifiseringsprosjekter. 

 

Forskningsdrevet innovasjon innenfor velferd, utdanning og oppvekst 

Innsatsområdet velferd, utdanning og oppvekst er fokuset integrering, inkludering, idrett og 

frivillighet. Aktuelle tema kan være innenfor: 

• Forebyggende arbeid mht. unges oppvekst og integrering i samfunnet 

• Kunnskapsutfordringer knyttet til utdanning til fremtidens arbeidsmarked, helhetlige 

skoleløp og fullføring, nye læringsarenaer og læringsverktøy 

• Kunnskapsutfordringer knyttet til endring i befolkningsstrukturen, integrering og 

involvering 

• Kunnskapsutfordringer knyttet til tilrettelegging av frivillighet og integrering 

• Kunnskapsutfordringer knyttet til tilrettelegging av idrett og friluftsliv 

• Offentlige tjeneste- og organisasjonsutvikling 

 

Fondet skal stimulere til kvalifiseringsprosjekter. 
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Forskningsdrevet innovasjon innenfor teknologi 

Teknologisk utvikling, økt anvendelse innenfor eksisterende og nye områder og 

kompetanseutvikling regionalt innenfor:  

• Miljøteknologi 

• Mikro- og nanoteknologi 

• Systemutvikling, tverrfaglige integrerte tilnærming for helhetlige prosesser 

• Vannrensings- og overvåkningsteknologi 

• Digitalisering 

• Muliggjørende teknologier 

• Prosessteknologi 

• Maritim teknologi, beredskap og sikkerhet 

 

Fondet skal stimulere til kvalifiseringsprosjekter. 

 

Forskningsdrevet innovasjon innenfor by-, steds- og regionutvikling 

Innsatsområdet By-, steds- og regionutvikling omfatter temaer som knytter seg til omstilling og 

styrking av lokalt og regionalt miljø. Innsatsområdet fokuserer på å skape vekst og attraktivitet for 

både lokalbefolkning, bedrifter og besøkende. Aktuelle temaer kan være innenfor: 

• Infrastruktur og kunnskapsutfordringer knyttet til den underliggende strukturen som trengs 

for å få samfunnet til å fungere.  

• Kunnskapsutfordringer knyttet til grønn innovasjonsdrevet omstilling i kommuner 

• Attraksjonskraft og fokus på lokale og regionale kunnskapsutfordringer knyttet til 

befolkningsutvikling, næringsutvikling, samfunnsutvikling, stedsutvikling, miljø, kulturliv, 

og frivillighet 

• Regionale kunnskapsutfordringer knyttet til bærekraftig infrastruktur, universell utforming 

og tilrettelegging til energieffektive bygg  

• Opplevelsesnæring og reiseliv og kunnskapsutfordringer knyttet til å utløse 

verdiskapingspotensialet i naturarv og kulturarv til beste for opplevelsnæring og 

reiselivsbedrifter i et bærekraftperspektiv 

• Kultur og kulturarv, lokale og regionale kunnskapsutfordringer knyttet til bevaring og 

styrking av kulturminner, og lokal identitet 

 

Fondet skal stimulere til kvalifiseringsprosjekter. 

 

4. Søknadstyper 

 

Fylkestingets styringsdokument oppfordrer fondsstyret til å konsentrere seg om et fåtall 

søknadstyper, og særlig vektlegge regionale kvalifiseringsprosjekter og regionale 

innovasjonsprosjekter. Bakgrunnen er et ønske om å fremme og mobilisere til bedrifters og 

offentlig sektors bruk av forskningsdrevet innovasjon.  

Fondsstyret vil i perioden 2020-2023 utlyse: 

• Regionale kvalifiseringsprosjekter 

• Regionale innovasjonsprosjekter 
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Regionale kvalifiseringsprosjekter er primært tiltenkt rettet mot utvikling av prosjekter innenfor 

privat- og offentlig sektor, men fondsstyret ønsker i tillegg å benytte regionale 

kvalifiseringsprosjekter til å stimulere faglig sterke forskningsmiljøer i regionen til å søke nasjonale 

og internasjonale forskningsmidler.  

 

Regionale prosjekter 

Det er to felles krav for alle regionale prosjekter finansiert av Regionalt forskningsfond Vestfold og 

Telemark: 

• Prosjektansvarlig skal være lokalisert i fondsregionen 

• Prosjektansvarlig må samarbeide med minst et godkjent forskningsmiljø5 

 

Regionale kvalifiseringsprosjekter 

Målet med kvalifiseringsprosjekter er å utvikle FoU-prosjekter som kan kvalifisere til videre støtte 

fra relevante ordninger.  

Typiske kjennetegn ved Regionale kvalifiseringsprosjekter vil være:  

• Støtte gis for en periode på inntil 12 måneder 

• Kostnader som normalt gir grunnlag for støtte er relevante prosjektkostnader som 

personalkostnader, kjøp av FoU-tjenester og andre relevante kostnader. 

• I prosjekter der prosjektansvarlig er en forskningsinstitusjon stiles det krav til aktivt 

samarbeide med minst en partner fra regionalt næringsliv, offentlig- og/eller frivillig sektor  

• Kvalifiseringsprosjekter krever at prosjektansvarlig og samarbeidspartnere finansierer 

minimum 50 % av prosjektkostnadene.  

• Maksimal støtte per prosjekt er kr 300.000  

 

Regionale innovasjonsprosjekter 

Regionale innovasjonsprosjekter skal styrke forskningsaktiviteten i bedrifter og/eller offentlig 

sektor innenfor fondets prioriterte satsingsområder. Regionale innovasjonsprosjekter skal ta 

utgangspunkt i strategisk viktige problemstillinger for bedrifter eller offentlig sektor og utløse 

aktivitet, som spesielt bidrar til forskningsdrevet innovasjon og bærekraftig verdiskaping. 

Prosjektansvarlig må på fritt grunnlag kunne velge de forskningsmiljøer de ønsker å samarbeide 

med, uavhengig av geografisk plassering.  

Typiske kjennetegn ved Regionale innovasjonsprosjekter er:  

• Prosjekter av 2-3 års varighet 

• Prosjektansvarlig er en bedrift eller en offentlig virksomhet 

• Prosjekter som fortrinnsvis inkluderer små- og mellomstore bedrifter eller flere 

kommuner/fylkeskommuner i samarbeid med forskningsmiljøer vil bli prioritert. 

• Kostnader som normalt gir grunnlag for støtte, er relevante prosjektkostnader som 

personalkostnader, kjøp av eksterne FoU-tjenester, ett eller flere stipend og direkte 

prosjektutgifter  

• Prosjekter bør samfinansieres med SkatteFUNN-ordningen der det er mulig 

• Fondet ønsker å stimulere prosjektansvarlig til å øke sin forskningskompetanse ved bla. å 

benytte Nærings-ph.d. eller Offentlig sektor-ph.d. -ordningen til Forskningsrådet 

• Regionalt forskningsfond Vestfold og Telemark vil støtte inntil 50 % av prosjektkostnadene  
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• Maksimal støtte per prosjekt er kr 3 000 000 

 

Mer informasjon om de ulike søknadstyper på Regionale forskningsfond Vestfold og Telemarks 

nettsider: https://www.regionaleforskningsfond.no/rff-vestfold/ 

 

 

5. Vurderingskriterier 

 

Generelle vurderingskriterier 

Generelle vurderingskriterier vil følge av de krav som Regionale forskningsfond har tillagt den 

enkelte søknadstype. Til Regionale forskningsfonds utlysninger er det knyttet opp følgende 

kriterier: 

• Forskningskvalitet og innovasjonsgrad  

• Virkninger og effekter – verdiskapingspotensial og samfunnsmessige effekter 

• Gjennomføring – prosjektkvalitet og realisering av verdiskapingspotensialet 

• Regional relevans  

 

Mer informasjon om generelle vurderingskriterier på Regionalt forskningsfond Vestfold og 

Telemarks nettsider https://www.regionaleforskningsfond.no/rff-vestfold/behandling-av-

soknader/hvordan-vurderes-soknaden/ 

 

Regionale vurderingskriterier 

FoU-arbeidet i regionen skal ta utgangspunkt i regionale behov, muligheter og fortrinn. 

Forskningsinnsatsen skal rettes inn mot de satsingsområdene som har størst potensial for 

verdiskaping gjennom innovasjon, nyskaping og produksjon i offentlig og privat sektor. 

Til Regionalt forskningsfond Vestfold og Telemark er det knyttet følgende spesielle kriterier opp 

mot sine utlysninger:  

 

For alle forskningsprosjekter 

Regionale prosjekter skal basere seg på å utvikle et langsiktig samarbeid mellom ulike aktører. 

Spesielt oppfordres det til prosjekter med en trippel helix-struktur, der både partnere fra 

næringslivet, det offentlige og forskningsinstitusjoner deltar. 

• Regionale prosjekter skal fremme samarbeid innad i regionen, nasjonalt og med 

internasjonale partnere 

• Regionale prosjekter skal fremme samarbeid mellom flere forskningsmiljøer 

• Regionale prosjekter skal fokusere på nytenkning og verdiskaping i fondsregionen 

• Prosjektene skal være samfunnsmessig relevante og fokusere på viktige utfordringer i 

privat og/eller offentlig sektor regionalt 

• Prosjektene bør ha nasjonale og internasjonale siktemål, og inneha et potensial for å koble 

seg opp mot nasjonale og internasjonale programmer 

• Ny kunnskap skal komme hele regionen til gode gjennom aktiv forskningsformidling 

• Midler fra fondet skal ha en utløsende effekt for at prosjektet blir igangsatt 

  

https://www.regionaleforskningsfond.no/rff-vestfold/
https://www.regionaleforskningsfond.no/rff-vestfold/behandling-av-soknader/hvordan-vurderes-soknaden/
https://www.regionaleforskningsfond.no/rff-vestfold/behandling-av-soknader/hvordan-vurderes-soknaden/
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For Regionale kvalifiseringsprosjekter spesielt 

• Sannsynligheten for å kunne videreføre kvalifiseringsprosjektet til et hovedprosjekt 

• Prosjekter som innebærer samarbeid på tvers av bransjer eller der hvor man samarbeider 

med fagmiljøer man tradisjonelt ikke har samarbeidet med, vil bli prioritert. 

 

For Regionale innovasjonsprosjekter spesielt 

• Bedriftsprosjekter skal ha resultatmål som fremmer nyskapning, innovasjon og forbedret 

produksjon for bedriften 

• Offentlige prosjekter skal ha resultatmål som fremmer utvikling av offentlig sektors rolle 

som samfunnsutvikler, bidra til å kunne løse samfunnsutfordringer og gi bedre grunnlag for 

beslutninger  

 

Generelle seleksjonskriterier 

Prosjekter blir også vurdert mht. søkers 

• Antall søknader til utlysningen 

• Antall tidligere bevilgede prosjekter 

 

 

6. Målgruppene for utlysningene i 2020-23 

 

Målgruppene for utlysningene i 2020-2023 er:  

• Bedrifter  

• Kommuner, fylkeskommuner og interkommunale foretak 

• Forskningsinstitusjoner  

• Frivillig sektor 

 

7. Organisering og utlysning av fondsmidler 

 

Nåværende handlingsplan gjelder for perioden 2020–2023, men skal oppdateres årlig 

 

Trinnvis utlysning i 2022 

Fondsstyret har følgende plan for utlysning av fondsmidler i 2022:  
1. Regionale kvalifiseringsprosjekter med løpende søknadsfrist for bedrifter, offentlig og 

frivillig sektor og forskningsinstitusjoner med innleveringsfrist 1. februar, 1. mai, 1. 

september og 1. november 

2. Regionale innovasjonsprosjekter utlyses i juni 2022 med søknadsfrist 21. september 2022 

 

Et forskningsprosjekt kan vare fra 1-3 år, alt etter søknadstype og vedtak i fondsstyret. For 

prosjekter som går over flere år, legges det opp til at prosjektet primært belastes tildelingsårets 

budsjett. Det betyr at et flerårig prosjekt som støttes ikke vil binde opp midler fra påfølgende års 

fondstildelinger. Krav til søkerens egenfinansiering følger ESAs regelverk for ulike stønadsordninger 

se https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/midler-fra-forskningsradet/betingelser-for-

tildeling-av-statsstotte/ 

https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/midler-fra-forskningsradet/betingelser-for-tildeling-av-statsstotte/
https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/midler-fra-forskningsradet/betingelser-for-tildeling-av-statsstotte/
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Styrets vurdering ved søknadsbehandling 

Ved behandling av søknader vil fondsstyret vurdere fleksibilitet i spørsmålet om fordeling av midler 

mellom ulike tema. Dersom det er mange gode søknader innenfor en søknadstype vil styret 

vurdere å omdisponere mellom søknadstypene.  

 

Prioriterte forskningstema og søknadstyper i 2020-2023 

 

Prioriterte forskningstema for utlysningene i 2020-2023 

Det blir lyst ut midler til regionale kvalifiseringsprosjekter innenfor alle de prioriterte 

innsatsområder. Tildeling av kvalifiseringsstøtte gir grunnlag for å arbeide videre med søknad om 

større forskningsprosjekter inn mot Regionale forskningsfond eller andre nasjonale og 

internasjonale forskningsprogrammer. Styret har som mål å legge til rette for videre finansiering 

av gode kvalifiseringsprosjekter innenfor innsatsområdet grønn omstilling til ordinære 

forskningsprosjekter fra 2021. 

Det blir lyst ut midler til regionale innovasjonsprosjekter innenfor innsatsområdet verdiskaping 

gjennom grønn omstilling.  

 

8. Budsjettramme for Regionalt forskningsfond Vestfold og 

Telemark i 2022 

 

Den økonomiske rammen for Regionalt forskningsfond Vestfold og Telemark 2022 er etter tildeling 

fra Kunnskapsdepartementet på 12 968 000 kroner, og en bevilgning fra Hovedutvalget for næring 

og reiseliv i Vestfold og Telemark fylkeskommune på 2 500 000 kroner i desember 2021. Midlene 

tenkes fordelt som følger: 

• Utlysning av midler til regionale kvalifiseringsprosjekter 2022   kr   4 000 000 

• Utlysning av midler til regionale innovasjonsprosjekter 2022  kr   10 172 000  

• Administrasjonskostnader, inntil 10 %     kr   1 296 000 

 

 

9. Operative mål for 2020-2023 

 

Forskningsfinansiering 

Regional kvalifiseringsstøtte er et verktøy for å komme i gang med prosjektutvikling. Regionalt 

forskningsfond Vestfold og Telemark ønsker 10-20 gode kvalifiseringsprosjekter fordelt på fem 

prioriterte innsatsområder: a) Grønn omstilling b) Helse og omsorg og c) Velferd, utdanning og 

oppvekst d) Teknologi og e) By-, steds- og regionutvikling, som alle kan lede til 

forskningsprosjekter. Videre er det ønskelig med oppstart av 2-5 forskningsprosjekter hvert år 

rettet mot problemstillinger initiert av bedrifter og offentlig sektor med en varighet på 2-3 år. 

 

Mobilisering av søkere 

Regionalt forskningsfond Vestfold og Telemark skal aktivt mobilisere nye og tidligere søkere til 

fondets utlysninger ved å: 

• Arrangere 2-4 prosjektverksteder med skrivekurs årlig 
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• Arrangere 4-6 informasjonsmøter om fondets utlysninger årlig 

• Informere om fondet på relevante møter/kurs/seminarer og konferanser der 

forskningsfinansiering og forskningsformidling er tema 

• Oppsøke aktuelle miljøer, nettverk og potensielle søkere i regionen 

• Samarbeide tett med Forregion i fylkeskommunen og kompetansemeglerne for å mobilisere 

nye bedrifter til forskning og følge opp de bedrifter som ikke når igjennom med sin søknad 

til fondet. 

• Samarbeide tett med strategiske samarbeidspartnere fra virkemiddelapparatet, 

næringsorganisasjoner, myndigheter og toneangivende forskningsmiljøer for å nå bedre ut 

til målgruppene av fondsmidlene.  

• Informere om muligheter for forskningsfinansiering ved å bruke fondets egen nettside, 

nyhetsbrev og sosiale media.   

 

Forskningsformidling og kunnskapsoverføring 

 

Forskningsformidling 

Regionalt forskningsfond Vestfold og Telemark skal bidra aktivt til formidling fra pågående 

forskningsprosjekter ved å: 

• Publisere 5-10 artikler på forskning.no årlig  

• Informere om pågående forskningsprosjekter via nyheter på fondets nettside og på 

Facebook 

• Stimulere prosjektansvarlige til å informere om pågående forskningsprosjekter til 

allmennheten via media og egne nettsider 

• Tipse media om fondets tildelinger og prosjekter, som er av allmenn interesse  

 

Kunnskapsoverføring 

Regionalt forskningsfond Vestfold og Telemark skal arrangere 2-4 læringsarenaer årlig med fokus 

på:  

• Forskningsformidling til ulike brukergrupper  

• Å bidra til å kvalifisere flere av regionens miljøer til å søke forskningsmidler nasjonalt og 

internasjonalt 

• Å skape møteplasser for regionale miljøer med felles forskningsutfordringer 

 

 

10. Immaterielle rettigheter 

 

Regionalt forskningsfond Vestfold og Telemark følger Norges forskningsrådets regelverk hva gjelder 

eierskap til resultater, rettigheter til patenter etc. Se” Prinsipper for Norges forskningsrådets 

rettighetspolitikk” 17.06.2008 

https://www.forskningsradet.no/contentassets/246f037e9ba442ea9f3df1ad64edc301/intellectual-

property-rights-forskningsradet  

 

  

https://www.forskningsradet.no/contentassets/246f037e9ba442ea9f3df1ad64edc301/intellectual-property-rights-forskningsradet
https://www.forskningsradet.no/contentassets/246f037e9ba442ea9f3df1ad64edc301/intellectual-property-rights-forskningsradet
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11. Kilder 

 

1) Styringsdokument til fondsstyret for RFF Vestfold og Telemark 2020-2023 

https://www.regionaleforskningsfond.no/siteassets/rff-oslofjord/regionalt-forskningsfond-vestfold-og-

telemark-styringsdokument-2020-2023.pdf  

2) Forskrift om de regionale forskningsfondene https://www.regionaleforskningsfond.no/siteassets/rff-

oslofjord/forskrift-om-de-regionale-forskningsfondene-fastsatt-av-kunnskapsdepartementet-18.-

desember-2019-pdf-l1685429.pdf 

3) Ditt og mitt Vestfold og Telemark - Et kunnskapsbilde i utvikling 

https://www.regionaleforskningsfond.no/contentassets/d16bf39b820c4357a62a1a11c8eb90c2/ditt-og-

mitt-vestfold-og-telemark_et-kunnskapsbilde-i-utvikling.pdf 

4) Å utvikle Vestfold og Telemark – verdiskaping gjennom grønn omstilling. Regional planstrategi 2020-

2024 høringsutkast https://www.vtfk.no/globalassets/vtfk/dokumenter/samfunnsutvikling-

internasjonalisering-og-klima/planer-og-strategier/rps/rps_a-utvikle-vestfold-og-telemark_vedtatt.pdf 

5) Indikatorrapporten 2021 – Regional fordeling av FoU 

https://www.forskningsradet.no/indikatorrapporten/indikatorrapporten-dokument/fou-i-

norge2/regional-fordeling-av-fou/ 

6) Godkjente forskningsorganisasjoner 

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

finansiering/forskningsorganisasjoner/godkjente-forskningsorganisasjoner/ 

7) Ekstern evaluering av Regionale forskningsfond 

https://www.regionaleforskningsfond.no/oslofjordfondet/sentrale-dokumenter/sentrale-dokumenter/ 

og https://www.regionaleforskningsfond.no/rff-vestfold/sentrale-dokumenter/sentrale-dokumenter/  

8) RFF Oslofjordfondet –regionale forskningsprosjekter 2010-2019: 

https://www.regionaleforskningsfond.no/oslofjordfondet/prosjektdatabase/innvilgede-prosjekter/ 

9) RFF Vestfold og Telemark -regionale forskningsprosjekter 2020-dd: 

https://www.regionaleforskningsfond.no/rff-vestfold/prosjektdatabase/innvilgede-prosjekter/   

 

12. Tabeller 

 

Tabell 1 Plan for fordeling av fondsmidler på søknadstyper og tema 2021 

Regionens prioriterte innsatsområder Søknads-

typer 

Fordeling av 

fondsmidler  

Total ramme  

Grønn omstilling  K 

4 mill. 4 mill. 

Teknologi K 

Helse og omsorg K 

Velferd, utdanning og oppvekst K 

By-, steds- og regionutvikling K 

Grønn omstilling I 10,2 mill. 10,2 mill. 

Sum kr 14,2 mill.  14,2 mill. 

K: Regionale kvalifiseringsprosjekter; I: Regionale innovasjonsprosjekter.  

  

https://www.regionaleforskningsfond.no/siteassets/rff-oslofjord/regionalt-forskningsfond-vestfold-og-telemark-styringsdokument-2020-2023.pdf
https://www.regionaleforskningsfond.no/siteassets/rff-oslofjord/regionalt-forskningsfond-vestfold-og-telemark-styringsdokument-2020-2023.pdf
https://www.regionaleforskningsfond.no/siteassets/rff-oslofjord/forskrift-om-de-regionale-forskningsfondene-fastsatt-av-kunnskapsdepartementet-18.-desember-2019-pdf-l1685429.pdf
https://www.regionaleforskningsfond.no/siteassets/rff-oslofjord/forskrift-om-de-regionale-forskningsfondene-fastsatt-av-kunnskapsdepartementet-18.-desember-2019-pdf-l1685429.pdf
https://www.regionaleforskningsfond.no/siteassets/rff-oslofjord/forskrift-om-de-regionale-forskningsfondene-fastsatt-av-kunnskapsdepartementet-18.-desember-2019-pdf-l1685429.pdf
https://www.regionaleforskningsfond.no/contentassets/d16bf39b820c4357a62a1a11c8eb90c2/ditt-og-mitt-vestfold-og-telemark_et-kunnskapsbilde-i-utvikling.pdf
https://www.regionaleforskningsfond.no/contentassets/d16bf39b820c4357a62a1a11c8eb90c2/ditt-og-mitt-vestfold-og-telemark_et-kunnskapsbilde-i-utvikling.pdf
https://www.vtfk.no/globalassets/vtfk/dokumenter/samfunnsutvikling-internasjonalisering-og-klima/planer-og-strategier/rps/rps_a-utvikle-vestfold-og-telemark_vedtatt.pdf
https://www.vtfk.no/globalassets/vtfk/dokumenter/samfunnsutvikling-internasjonalisering-og-klima/planer-og-strategier/rps/rps_a-utvikle-vestfold-og-telemark_vedtatt.pdf
https://www.forskningsradet.no/indikatorrapporten/indikatorrapporten-dokument/fou-i-norge2/regional-fordeling-av-fou/
https://www.forskningsradet.no/indikatorrapporten/indikatorrapporten-dokument/fou-i-norge2/regional-fordeling-av-fou/
https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/hvem-kan-soke-om-finansiering/forskningsorganisasjoner/godkjente-forskningsorganisasjoner/
https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/hvem-kan-soke-om-finansiering/forskningsorganisasjoner/godkjente-forskningsorganisasjoner/
https://www.regionaleforskningsfond.no/oslofjordfondet/sentrale-dokumenter/sentrale-dokumenter/
https://www.regionaleforskningsfond.no/rff-vestfold/sentrale-dokumenter/sentrale-dokumenter/
https://www.regionaleforskningsfond.no/oslofjordfondet/prosjektdatabase/innvilgede-prosjekter/
https://www.regionaleforskningsfond.no/rff-vestfold/prosjektdatabase/innvilgede-prosjekter/
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www.regionaleforskningsfond.no/rff-vestfold 
 

Vestfold og Telemark fylkeskommune 

Postadresse: Postboks 2844, Skien 

Besøksadresse: Svend Foyns gate 9, Tønsberg 

Telefon: 35 91 70 00 

 
 

 

 
 


