Det regionale
forskningsfondet
i Nord-Norge
Sekretariatet RFFNord: Steffen Ahlquist, Kåre Ottem og Mikal Lanes

Regionale forskningsfond – Utlysninger og
viktige dokumenter
• Se nettside http://www.regionaleforskningsfond.no/
• Sentrale dokumenter:
-FoU strategi Fondsregion Nord-Norge 2013 – 2016
-Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2014-2015

Utlysninger kommer på nettsiden som regel 6-8 uker før
søknadsfrist. Første søknadsfrist er 9.04.2014
Det ligger også utlysninger som er løpende d.v.s uten
søknadsfrist
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Regionale forskningsfond
• Forskningspolitisk
virkemiddel etablert i
2010
• 7 regionale fond
• Troms, Nordland og
Finnmark - en felles
region
• Cirka NOK 30 mill til årlig
disposisjon (+ 30 mill i
fellespott med andre fond)
• Eget styre som forvalter
midlene
• Nært samarbeid med
Forskningsrådet
Foto: Ola Røe

05.11.2013
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Strategi 2013-2016
Innsatsområde 1

Forskning som forsterkning av regionens satsinger –
reiseliv og ressursbasert næringsutvikling

Innsatsområde 2

Mobilisering av nordnorsk næringsliv

Innsatsområde 3

Mobilisering av offentlig sektor

Innsatsområde 4

Styrking av nordnorsk kompetanse gjennom forskning

Innsatsområde 5

Internasjonalisering av nordnorsk forskning

dato
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Søknadstyper / Målgrupper
Kvalifiseringsstøtte
Formålet med kvalifiseringsstøtte er å utvikle FoU-prosjekter som kan
kvalifisere til videre støtte

Bedriftsprosjekter
Disse prosjektene skal styrke FoU-aktiviteten i bedrifter innenfor fondets
prioriterte satsingsområder
Offentlige prosjekter
Disse prosjektene skal utløse/styrke FoU-aktiviteten i offentlige virksomheter
innenfor fondets prioriterte satsingsområder
Forskerprosjekter
Målgruppen for regionale forskerprosjekter er enkeltforskere eller grupper av
forskere ved en eller flere forskningsmiljøer (universiteter, høgskoler,
forskningsinstitutter, institusjoner med forskning som viktig del av
virksomheten).
Institusjonsprosjekter
Regionale institusjonsprosjekter skal styrke et forskningsmiljø innenfor
regionalt prioriterte områder, gjennom å bygge ny kompetanse eller utvikle
eksisterende kompetanse. Prosjektene skal bidra til å styrke miljøer av høy
kvalitet eller bygge opp nye miljøer på områder av strategisk betydning.
dato
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Utlysning av forskningsmidler i 2014 fra
Regionalt forskningsfond Nord-Norge
Periode

Søknadstype
Regionale forskerprosjekter

Regionale bedriftsprosjekter

Regional kvalifiseringsstøtte
Vår 2014
Regionale forskerprosjekter

Løpende kvalifiseringsstøtte

dato

Tema
Nordnorsk
leverandørindustri innen
områdene olje- og
gassvirksomhet, kraft,
bergverk, akvakultur og
prosessindustri.
Nordnorsk
leverandørindustri innen
områdene olje- og
gassvirksomhet, kraft,
bergverk, akvakultur og
prosessindustri.
Nordnorsk reiseliv, fiskeri,
havbruk, algeproduksjon,
landbruk, arktisk landbruk,
olje og gass inkl
metallprodusenter
Arealproblematikk og
arealkonflikter, effekter av
klimaendringer og
miljøforurensing, biologisk
mangfold, økologi og
faunaforvaltning
Bedriftsprosjekter, offentlige
prosjekter og internasjonale
prosjekter,

Søk-frist

Søk-beløp

9. april

2-5 mill kr

9. april

Inntil kr 250
000

9. april

2-5 mill kr

Ikke søknadsfrist

Inntil kr
250 000
(Inntil kr
200 000
Internasj.
prosjekter )

9. april

2-5 mill kr

6

Utlysning av forskningsmidler i 2014 fra
Regionalt forskningsfond Nord-Norge
Periode

Søknadstype

Tema

Søk-frist

Søk-beløp

Løpende kvalifiseringsstøtte Internasjonale prosjekter,
bedriftsprosjekter og
offentlige prosjekter

Ikke søknads- Inntil
frist
kr 250 000

Regional kvalifiseringsstøtte Valgfritt

Oktober

Inntil
kr 250 000

Regionale bedriftsprosjekter Valgfritt

Oktober

Høst 2014
Regionale offentlige
Prosjekter

dato

Innovasjon i offentlig sektor Oktober
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Regionalt forskningsfond Nord-Norge deltar i
samarbeid med andre fondsregioner om utlysning av
felles midler i 2014
Periode

Vår 2014

dato

Søknadstype
Tema
Regionale
Bærekraftig
bedriftsprosjekter. Felles ressursutnyttelse,
hele landet
energi og teknologi

Søk-frist

Søk-beløp

9. april

2-6 mill kr

Regionale offentlige
prosjekter
Felles hele landet

Bærekraftig
ressursutnyttelse,
energi og teknologi

9. april

2-6 mill kr

Regionale offentlige
prosjekter
Felles hele landet

Tjenesteinnovasjon i
offentlig sektor

9. april

2-6 mill kr

Regionale
bedriftsprosjekter i
4 regioner
•
Nord-Norge
•
Midt-Norge
•
Vestlandet
•
Innlandet

Blå-grønn bioteknologi

9. april

1-5 mill kr
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Søknadsprosessen
•
•
•
•
•

Søkes via fondets hjemmesider
Forskningsrådets e-søknad benyttes
Forvurderes regionalt
Regionale/nasjonale/internasjonale fagpaneler
Endelig beslutning tas av det regionale styret

• Karakterer

dato

1–7
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Behandling - vurdering

Fondsstyret vil ved utvelgelse av søknader som støttes foreta en
avveining i forhold til regional relevans, relevans i forhold til FoUstrategi, kvalitet på søknad, aktualitet i forhold til andre
forskningsprogram og kobling til VRI-prosjekter.
RFFNORD forbeholder seg retten til å diskutere søknaden med
andre offentlige virkemiddelaktører der hvor dette er relevant for
søknadsbehandlingen.

Prosjektbeskrivelse –mal bedriftsprosjekt (se nettside
regionalt forskningsfond)
1. Overordnet idé
2. Innovasjonsgrad
3. Verdiskapingspotensial
4. Forskningsbehovet
5. Mål

6. FoU-utfordring og -metode
7. Organisering og prosjektplan
8. Sentrale milepæler for FoU-aktiviteter
9. Kostnader per utførende partner (i 1 000 kroner)
10. Finansiering per partner (i 1 000 kroner)
11. Øvrige samarbeidsrelasjoner for FoU-aktivitetene
12. Plan for realisering av innovasjonen
13. Risikoelementer
14. Øvrig samfunnsøkonomisk nytteverdi

15. Formidling og kommunikasjon
16. Miljøkonsekvenser
17. Etikk
18. Rekruttering av kvinner, kjønnsbalanse og kjønnsperspektiv
dato

19. Utlysningsspesifikke tilleggsopplysninger
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Formelle krav
• Følge maler
• Blant annet egen mal for prosjektbeskrivelse

• Legge ved CV
• Samarbeidsavtaler
• Finansieringskrav (50% bedrifter)
• Etikk og miljøkonsekvenser for ytre miljø

dato
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Skrive søknader
Viktige Obs
•
•
•
•
•
•
•

Les utlysningsteksten meget nøye
Svar på kravene som ligger i teksten
Følg maler
Les godt i strategidokumenter og vis forankring
Legg skikkelig arbeid i søknadsskrivingen
Gjør ferdig søknaden i god tid før fristen
Gjennomfør gjerne en ekstra kvalitetskontroll

Tildelinger fordelt på prosjekttyper

Fylkesvis Kvalifiseringsstøtte
fordeling

Forskerprosjekter

Institusjonsprosjekter

Off/bedr.prosj

År

2010 11

2010 - 11

2010 11

2010 - 11

2012

2012

2012

2012

Finnmark

7

3

2

2

2

1

Troms

16

2

3

1

6

2

Nordland

21

10

1

1

2

3

2

Sum

44

15

6

1

5

3

10

3

FOR MER INFORMASJON
www.forskningsradet.no/prognett-nordnorge/Forside/1253953709158

