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Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i 
samfunn og næringsliv
NB Søknadsfrist: 2. september 2020

Prosjektene skal stimulere og støtte samarbeid
mellom forskningsmiljøer og aktører utenfor
forskningssektoren som representerer
samfunnets og/eller næringslivets behov for 
kunnskap og forskningskompetanse.

• Kan søkes av forskningsorganisasjoner i forpliktende 
samarbeid med relevante aktører i offentlig sektor, 
frivillige organisasjoner, næringsliv og/eller andre private 
organisasjoner.

• Samlet lyses det ut anslagsvis 1,3 milliarder kroner i 2020. 
Temaene omtales separat i utlysningen. 



• 10 millioner til forskning på håndtering av farlig avfall
• Fremtidige løsninger for farlig avfall. F. eks. hva kan øke gjenbruksgraden og hva kan stimulere 

til avfallsforebygging og ressurseffektivitet
• Hvordan kan materialgjenvinningsgraden av farlig avfall økes uten at miljøgifter blir med videre 

i kretsløpet? 

• 20 millioner til forskning på sirkulære verdikjeder for produkter som 
inneholder plast
• Sirkulære forretningsmodeller for produkter av plast og/eller reguleringer for langsiktig 

verdiskaping og positive miljøeffekter. Hvordan kan f.eks. utvidet produsentansvar eller 
produkteierskap (product ownership) bidra?

• Hvilke løsninger, forbedrede prosesser kan bidra til økt ressursutnyttelse av forskjellige typer 
plastprodukter. For eksempel tekstiler av plast, plastmøbler og plastkomponentene i 
kunstgressbaner? 

• https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2020/samarbeidsprosjekt/
- se under temaområde; Landbasert mat, miljø og bioressurser

• Søknadsfrist: 2. september 2020

Relevante tema i utlysningen:



Porteføljestyring for å identifisere de beste idéene/samarbeidene
Samme søknad vurderes og rangeres langs alle aktuelle dimensjoner

Materialer Uten føringerIKT



Ulike varianter av 
innovasjonsprosjekt:
Nytt i år er løpende søknadsfrist for:
• Innovasjonsprosjekt i næringslivet
• Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet
• Forprosjekt for å mobilisere bedrifter til 

forskning

Behandlingen av søknader vil skje puljevis: 
Søknader som sendes inn:
• innen midten av mai, vil normalt få svar i slutten av juni 
• innen midten av august, vil normalt få svar i slutten av 

september
• innen midten av oktober, vil normalt få svar senest i 

midten av desember 
• mellom midten av oktober og 15. des., vil kunne få svar 

innen midten av februar 2021



Et innovasjonsprosjekt i næringslivet er et 
bedriftsledet prosjekt med omfattende innhold 
av forsknings- og utviklingsaktiviteter (FoU).
Innovasjonsprosjektet skal gi et betydelig bidrag til 
fornyelse og økt verdiskaping for bedriftene som 
deltar i prosjektet, og gi samfunnsøkonomiske 
gevinster ved at ny kunnskap og nye løsninger blir 
tilgjengelig.

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

Se temaområde: Industri og tjenestenæringer: Bærekraftig verdiskaping i norsk 
næringsliv 
• prioriterer prosjekter som særskilt kan bidra til det grønne skiftet, for eksempel innenfor 

sirkulær økonomi, bærekraftig produksjon og forbruk eller nye forretningsmodeller.

• legger vekt på om prosjektet har et bredt samarbeid, for eksempel mellom aktører langs 
en verdikjede eller på tvers av sektorer og temaer/fag, osv



Ulike varianter av 
innovasjonsprosjekt:
Med løpende søknadsfrist:
• Nærings PhD – doktorgradsprosjekt i bedrift
• Offentlig sektor PhD – doktorgradsprosjekt i 

offentlig virksomhet

Med søknadsfrist 16. september:
• Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor
• Førkommersielle anskaffelser – en metode 

for innovative offentlige anskaffelser



Inntil 200 millioner kroner i FoU-støtte til IPO/FKA i 2020
Søknadsfrist 16. september 

• Midlene som lyses ut skal finansiere to forskjellige typer prosjekter som bidrar til 
innovasjon i offentlig sektor: 
• Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor (IPO)
• Førkommersielle anskaffelser (FKA)
Søknader til de to utlysningen vil konkurrere om de samme midlene.

Blant temaområdene: Energi, transport og lavutslipp, Demokrati, styring 
og fornyelse, Muliggjørende teknologier, Landbasert mat, miljø og 
bioressurser. Dessuten åpent for prosjekter på tvers av sektorer/områder.
https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2020/innovasjonsprosjekt-offentlig-sektor/

Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor (IPO) og 
førkommersielle anskaffelser (FKA)


