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Formål med regionale 

forskningsfond 

• Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling 

• Mobilisere til økt FoU-innsats i regionene 

• Bidra til økt forskningskvalitet og utvikling av gode og 

konkurransedyktige FoU-miljøer i regionene 

• Skape utviklings- og læringsarenaer der regionale erfaringer kan 

drøftes i relasjon til nasjonal og internasjonal kunnskap og aktiviteter 

• Sørge for tett samspill mellom aktiviteter i regionene og deres 

relasjoner til andre nasjonale og internasjonale programmer og 

aktiviteter. 

  

 

  

 



Økonomisk grunnlag 

• Om lag 25 millioner per år til Midt-Norge + 
evt. andel av ”15%-midler”. 

 

• Tildelte 42,3 millioner til søknader mottatt 
høsten 2010. 

 

• Lyser totalt ut 38 millioner i 2011. 
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 Innsatsområder og prosjekttyper 



En mulighet ! 

Regionalt forskningsfond Midt-Norge representerer 

muligheter for forskningsdrevet innovasjon og 

utvikling for Trondheimsregionens: 

• Næringsliv 

• Offentlig sektor 

 

  

 

  

 



Antall søknader 2010 fordelt etter 

innsatsområde og prosjekttype 

Prosjekttype Kval.-støtte 

Bedrifts-

prosjekt 

Institusjons-

prosjekt Sum  

Innsatsområde         

Marin sektor 13 11 24 

Maritim sektor 8 4 12 

Verdikjede mat 15 8 23 

Fornybar energi og 

miljøteknologi 11 7 2 20 

Innovasjon i offentlig 

sektor 22 8 30 

Sum 69 30 10 109 



Erfaringer fra utlysningen 2010 

Utlyst midler til kvalifiseringsstøtte innen tema: 
 
- Folkehelse  

 
- Samarbeid og organisering i helse- og omsorgssektoren  
 
 
 
For området innovasjon i offentlig sektor la vi spesielt merke til: 
 
• Få brukerrettede søknader 

 
• Søknader av varierende kvalitet 

 

  

 



Kompetansemekling 

Et konkret eksempel på tiltak for å få fram flere gode søknader om 

forskningsprosjekter. 

 

• Vedtak i styret for Regionalt forskningsfond Midt-Norge om å 

etablere en slik ordning i samarbeid med Fylkeskommunene og KS. 

 

• Sør-Trøndelag Fylkeskommune har involvert bl.a. KS, 

Fylkesmannen og Trondheim kommune i diskusjoner om 

kompetansemekling. Målsettingen er at mer av utviklingen innenfor 

offentlig sektor i fylket er forskningsbasert. Det er enighet om 

innledningsvis å avgrense kompetansemekling i offentlig sektor til å 

gjelde kommunene.   

 



FoU-strategi for Trøndelag 1/4 

Høringsutkast for FoU-strategi for Trøndelag foreligger. 
Høringsfrist 15. november. 
 

• Gir retning for FoU-innsatsen i Trøndelag 

• Styrende dokument for viktige virkemidler som f.eks. 

Innovasjon Norge, Regionalt forskningsfond og VRI 

• FoU-strategien er et redskap for å videreutvikle 

samarbeid i regionen 

– ønsker innspill til strategien 

– både som kvalitetssikring og korreksjon 

– utfordre til økt samhandlingen mellom forskningsmiljø, 

offentlig sektor og næringsliv  



FoU-strategi for Trøndelag 2/4 

 
En strategi for: 
• Trøndersk næringsliv 
• FoU-miljø i regionen 
• Trønderske kommuner 
• Offentlige virksomheter 
 
En strategi for Trøndelag, ikke for fylkeskommunene! 

 

Hovedmålsetting i strategien 

Forskning, kunnskap og innovasjon skal være en viktig drivkraft for 

nærings- og samfunnsutvikling i Trøndelag. 

 

 

 

  

 



FoU-strategi for Trøndelag 3/4 

Seks strategier: 

 

1.Mobilisere til økt forskningsaktivitet i næringslivet for å styrke 

langsiktig utvikling 

2.Mobilisere til forskning og innovasjon i offentlig sektor for bedre og 

mer effektive tjenester 

3.Stimulere næringsliv og offentlig sektor til å bruke studentenes 

kompetanse 

4.Tilpasse virkemidlene og bruke dem målrettet mot næringsliv og 

offentlig sektor 

5.Styrke de regionale FoU-miljøene for å dekke regionens kompetanse- 

og utviklingsbehov 

6.Utvikle Trøndelag som ”levende laboratorium” for å øke de regionale 

effekten av nasjonale FoU-miljø i regionen. 

 

  

 



FoU-strategi for Trøndelag 4/4 

Eksempler på mulige tiltak/handlinger for å mobilisere til forskning og 

innovasjon i offentlig sektor: 

 

• Utvikle et tettere samarbeid mellom FoU-miljøene og offentlig sektor i 

forbindelse med FoU-arbeid og kunnskapsformidling. 

• Forbedre og tilpasse virkemidlene til offentlig sektor/kommunale behov 

• Brukerstyrt forskning som et virkemiddel for å skape nærhet til forskning i 

offentlig sektor. 

• Etablere kompetansemekling innenfor innovasjon i offentlig sektor 

• Avsette midler i offentlige virksomheter for egne utviklingstiltak 

• Synliggjøre muligheter i nasjonale og internasjonale forskningsprogram 

• Aktiv bruk av mulighetene i eksisterende ordninger som Offentlige 

utviklingskontrakter (Innovasjon Norge), SkatteFunn og Regionale 

Forskningsfond 

  

 

  

 



www.regionaleforskningsfond.no/midtnorge 
 

 

Lars E. Onsøyen: 

lars.onsoyen@stfk.no 

Tlf 951 49 397 

 

 

Inger Marie Holst 

Inger.marie.holst@stfk.no 

Tlf 971 28 603 

 

 

Gøril Groven 

goril.groven@mrfylke.no 

Tlf 413 01 048 

 

 

Arild Egge 

Arild.egge@ntfk.no 

Tlf 997 36 157 
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