
Prosjektverksted 2020 
Vestfold og Telemark 

29.-30.09.2020



10.00 Velkommen og presentasjon av deltagere 

Heidi Jønholt og Lill Irene Cressey

10.10 Regionale forskningsfond – noe for din virksomhet? 

Kan du ta i bruk en kompetansemegler? 

Lill Irene Cressey 

10.30 Fra ide til et forskningsprosjekt? Thomas Stang

11.10 Lunsj

11.30| Prosjektstruktur - Hva kjennetegner et godt prosjekt? 

Dag Oscar Oppen Berntsen

12.30 Drøfting av prosjekteksempler og innsendte prosjektskisser

Prosjektverksted 30.9.   kl. 10-14



Finansieringsmuligheter

Regionale forskningsfond
Vestfold og Telemark



Hva er regionale forskningsfond?



Hva er regionale forskningsfond?

• Forskningsmidler- 189mill.kr.

• Oppdragsgiver: KD

• Eiere: Fylkeskommunene

• Forvalter: Fondsstyre

• Samarbeider Forskningsrådet

• Mobilisere, veilede og 
finansiere 

→Utvikle regionene

• Søker fra fondsregionen

• Krav til samarbeid



Utvikle regionene:

• Forskningsmidler til regionens prioriterte innsatsområder

– Styrke regionalt næringsliv og offentlig sektor

– Utvikle gode FoU-miljøer i regionen

• Regional kunnskap og nærhet 

– Mobilisere til økt FoU-innsats

– Tettere oppfølging

– Bidra til å senke terskelen for å søke forskningsmidler

Hvorfor RFF? 



Grunn-
forskning

Anvendt 
forskning

Innovasjon Kommersialisering Vekst

Hvilke områder dekker Regionale forskningsfond?

Regionale forskningsfond

SkatteFUNN

Forskningsrådet

Innovasjon Norge

EU-midler

RFF skal ha en forberedende, kompletterende og forsterkende funksjon



Et trinn på veien til forskningsdrevet innovasjon 

Hovedprosjekter 
i Regionale 
forskningsfond,  
Forskningsrådet 
EU m.fl.

+ SkatteFUNN 

Kvalifiseringsstøtte 
– forberedende og kvalifiserende funksjon 



SATSINGSOMRÅDER:

• Verdiskaping gjennom 
grønn omstilling –klima,

• Helse og omsorg 

• Velferd, utdanning og 
oppvekst

• Teknologi

• By-, steds- og 
regionutvikling 

Utlysninger 2020 - Kvalifiseringsprosjekter

FRISTER:

▪ 1.9

▪ 1.11

MÅLGRUPPE: 

– Bedrifter 

– Offentlig sektor

– Forskningsinstitusjoner

– Frivilligsektor

• Krav til samarbeid

• Søke inntil 300 000 kr.

• Egeninnsats



SATSINGSOMRÅDE:

• Verdiskaping gjennom 
grønn omstilling

– Industrielle bærekraftige produksjonsløsninger

– Karbonfangst, utnyttelse og -lagring

– Lavutslipps transportsystemer

– 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

Utlysninger 2020 - Innovasjonsprosjekter

FRIST: 18.11

MÅLGRUPPE: 

– Bedrifter

– Kommunal sektor

• Krav til samarbeid

• Søke inntil 3 mill.kr.

• Egeninnsats



• Prosjektansvarlig er lokalisert i regionen

• Nytt –nyttig –nyttiggjort

• Kvalitet: 

– Forskningshøyde

– Innovasjonsgrad

– Regional relevans

• Samarbeid regionalt, nasjonalt  og/eller internasjonalt

Hvem får midler?



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

Mer informasjon:

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


Kan du ta i bruk en 
kompetansemegler?



• Veilede de som ønsker å komme i gang med forskning og 
utvikling og innovasjon 

• Diskutere prosjektidéer og muligheter med bedrifter

• Finne og koble til relevante forskningsmiljø

• Finne riktig støtteordning

• Fylkeskommunen har engasjert kompetansemeglere 
innenfor sine satsingsområder: 
https://www.vtfk.no/meny/tjenester/naring/forskning-utvikling-og-innovasjon/

Hva kan en kompetansemegler hjelpe deg med?

https://www.vtfk.no/meny/tjenester/naring/forskning-utvikling-og-innovasjon/


FOR MER INFORMASJON

www.regionaleforskningsfond.no/rff-vestfold

http://www.regionaleforskningsfond.no/rff-vestfold

