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Våre søknadstyper

Kompetanse- og 
samarbeidsprosjekt 
Utvikle ny kunnskap og bygge 

forskningskompetanse som samfunnet 
eller næringslivet trenger for å møte 

viktige samfunnsutfordringer.

Koordinerings- og støtteaktivitet
Finansiere planlegging av, samarbeid om, koordinering av og formidling fra FoU-aktiviteter.

Forskningsinfrastruktur
Fremme og styrke infrastruktur som bidrar til nyskapende forskning og utvikling.

Forskningssenter
Styrke og videreutvikle fremragende og nyskapende forsknings- og innovasjonsmiljøer eller for å bygge opp forskningsmiljøer på strategisk viktige områder

Forskerprosjekt
Fremme fornyelse og utvikling i 
forskningen innenfor alle fag og 

tematiske områder

Innovasjonsprosjekt 
Fremme verdiskaping og fornyelse i 

næringsliv og offentlig sektor

Kommersialiserings-
prosjekt

Fremme økt kommersiell 
anvendelse av offentlig finansiert 

forskning i Norge.



Tema i dag:

1. Aktuelle søknadstyper

• SkatteFUNN

• Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN)

• Kompetanse og samarbeidsprosjekt

• Nærings-ph.d.

• Regionale og internasjonale ordninger

2.   SkatteFUNN-kurs
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Forskningsrådets funksjoner og oppgaver

Investering Rådgivning Dialog Oppdrag



Forskningsrådet støtter

Innovasjonsprosjekt 
med FoU-innhold

Innovasjonen er målet og FoU er middelet 
for å nå målet



Hva er FoU?

For å falle inn under FoU-begrepet må aktiviteten

• inneholde noe nytt,

• være kreativ,

• ha usikkerhet knyttet til resultatet,

• være systematisk og

• kunne overføres og/eller reproduseres.

3 TYPER: Grunnforskning, Anvendt forskning, Utvikling
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Skattefradragsordning for bedrifter som 
skal forbedre eller utvikle en ny vare, 
tjeneste eller produksjonsprosess, hvor 
det er behov for ny kunnskap.

Fradragsprosent: 19 prosent

https://www.skattefunn.no/

SkatteFUNN
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Fire krav - SkatteFUNN

1. Nyhetsverdi i produkt, tjeneste eller prosess

2. Målrettet og avgrenset som FoU-prosjekt

3. Nyhetsverdi i kunnskap eller erfaring

4. Til nytte for bedriften



Innovasjonsprosjekt i næringslivet
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For bedrifter som:

• Har en utfordring og ser 
markedsmuligheter hvor løsningen krever 
forskning

• Har en unik idé om nye eller forbedrede 
produkter, tjenester eller 
produksjonsprosesser

• 1,3 mrd kroner er lyst ut for 2021: 
https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2021/innovasjo
nsprosjekt-i-naringslivet/

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

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2021/innovasjonsprosjekt-i-naringslivet/
https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/hvem-kan-soke-om-finansiering/naringsliv/innovasjonsprosjekt-naringsliv/
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Samarbeidsprosjekter for å 
møte utfordringer i 

samfunn og næringsliv

Kompetanse og samarbeidsprosjekt

Kompetansebyggende 
prosjekter for næringslivet

https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/hvem-kan-soke-om-finansiering/forskningsorganisasjoner/kompetanse-samarbeidsprosjekt-veiledning/



Doktorgradsutdanning / ph.d.

• Nærings ph.d er en støtteordning for 
bedrifter som ønsker å styrke sin 
forsknings- og utviklingsaktivitet 
gjennom et doktorgradsprosjekt.

https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/midler-fra-
forskningsradet/narings-phd/
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EUs niende rammeprogram for 
forskning og innovasjon Horisont 
Europa, starter opp 1. januar 2021 
med et foreslått totalbudsjett på 94 
milliarder euro.

EU-nettverk

https://www.forskningsradet.no/eus-
rammeprogram/horisont-europa/

Horisont Europa
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https://www.forskningsradet.no/eus-rammeprogram/horisont-europa/


NORA

Nordisk Atlantsamarbeid

▪ Kyst-Norge

▪ Island

▪ Færøyene

▪ Grønland

Utlysning ute nå, med 
søknadsfrist 8. mars!

www.nora.fo



Regionale ordninger
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• Regionalt Forskningsfond Vestlandet
(RFF)

• Forskningsbasert innovasjon i
regionene (FORREGION)

• Kompetansemeglere og Teknoløft
(HVL og Vestlandsforsking)

Vestland fylkeskommune sine nettsider
https://www.regionaleforskningsfond.no/vestland/



Meld deg på Forskningsrådets 
nyhetsbrev!

https://www.forskningsradet.no/nyheter/nyhetsbrev/

18

https://www.forskningsradet.no/nyheter/nyhetsbrev/


Husk å komprimere bilder og presenstasjon med  (bilde av knappen) knappen i Shape format fanen

SkatteFUNN-kurs 27. januar i Måløy

• Om SkatteFUNN

• Hva er søknadskriteriene?

• Hvilke aktiviteter kan bli 
finansiert?

• Slik kommer du i gang

                                     

https://appsource.microsoft.com/nb-no/product/office/WA104380621?tab=Overview
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Hva er SkatteFUNN?
Og for hvem?



Skattefradrag 

for Forskning og Utvikling 

i et Nyskapende Næringsliv
Hensikt: 

Øke næringslivets satsing på forskning og utvikling

• For virksomheter med norsk organisasjonsnummer og som er skattepliktige

• Trenger ikke å være i skatteposisjon

• For alle næringer og selskapsformer



Er SkatteFUNN aktuelt for deg?

1. Skal bedriften utvikle en ny eller forbedret vare, 
tjeneste eller produksjonsprosess?

2. Kreves det ny kunnskap eller ferdighet for å utvikle 
eller forbedre løsningene?



En rettighetsbasert ordning

• Skattelovens § 16-40, med tilhørende forskrift for SkatteFUNN

• EØS-regelverk (Gruppeunntaksforordningens artikkel 25)

• Prosjektet må godkjennes av Forskningsrådet

• SkatteFUNN-støtte gis til FoU-delen av prosjektet, 
ikke til driftsoppgaver

Et godkjent SkatteFUNN-prosjekt utløser en rett til å be om fradrag 
for en andel av kostnader til forskning og utvikling.



Faglig vurdering av 

innholdet og kvaliteten i 

prosjektet

Rolledeling mellom Forskningsrådet og Skatteetaten

Utbetaling og kontroll



25 millioner

Øvre grense for 
fradrags-

grunnlaget. 

19 prosent

Fradrags-
prosenten er 19 
prosent for alle 

bedrifter, 
uavhengig av 
størrelse på 
selskapet.

1,2‰, 700 kr/time

Timesats

1,2‰ av avtalt 
lønn.

Maksimal timesats 
700 kroner.*

1850 t/år

Antall timer som 
kan føres per 

ansatt per år er 
1850. 

Økonomiske forhold 2021

*for egenutført FoU og innkjøpt FoU fra nærstående selskaper.



Hva er søknadskriteriene?

Dette må du legge 
vekt på i søknaden 

til SkatteFUNN



Søknaden skal gi oss svar på disse spørsmålene

• Hva skal dere gjøre?

• Hvilke problemer skal løses?

• Hvordan skal dere gjøre det?

• Hva koster det?

• Når skal dere gjøre aktivitetene?

• Hvem skal bidra med hva?

• Hva er nyheten?

• Hva skal dere sitte igjen med etter prosjektet er avsluttet?



Industriell forskning 

- planlagt forskning eller kritisk 

undersøkelse med sikte på tilegnelse av 

ny kunnskap og ferdigheter for å utvikle 

nye produkter, prosesser eller tjenester 

eller som kan føre til betydelig forbedring 

av eksisterende produkter, prosesser 

eller tjenester.

Eksperimentell utvikling 

- tilegnelse, kombinering, utforming og 

bruk av eksisterende vitenskapelig, 

teknologisk, forretningsmessig og annen 

relevant kunnskap og ferdigheter for å 

utvikle nye eller forbedrede produkter, 

prosesser eller tjenester.

Forskning eller utvikling?



SkatteFUNN: Krav til prosjektene

Skattelovens § 16-40

Ny vare, tjeneste eller prosess

Målrettet og avgrenset

Ny kunnskap eller nye ferdigheter

Til nytte for bedriften

1

2

3

4



Ny vare, tjeneste 
eller prosess



Ny vare, tjeneste eller prosess

• Prosjektresultatet må være en nyhet for bransjen og brukerne.

• Det må skille seg fra hva som ellers er i bruk eller tilbys i markedet.

• Det holder ikke at varen, tjenesten eller prosessen er ny for bedriften.



Målrettet og avgrenset



Målrettet og avgrenset

• Prosjektets mål må være tydelig beskrevet og målbart i etterkant.

• Aktivitetsplanen skal vise prosjektets aktiviteter og fremdrift.

• Prosjektet skal skille seg klart fra bedriftens normale driftsaktiviteter.



Målrettet og avgrenset

Fortell hva du skal gjøre og hvordan du skal gjøre det.
Er det mulig å se at dette er et FoU-prosjekt, skilt fra normale driftsaktiviteter?

• Problemstillinger

• Planlagte aktiviteter

• Eget budsjett

Hvorfor? Hva? Hvordan? Hvilke ressurser?



Prosjektplan

Hovedmål: Hva skal prosjektet resultere i?
• Er det evaluerbart om målet er nådd? 

Delmål: Nedbryting av hovedmål i flere delmål

• Få frem hva som er vanskelig (dvs. FoU-utfordringer)
• Hvorfor er dette vanskelig?

Aktiviteter: Beskriv aktiviteter under hvert delmål

• Skriv konkret så det er mulig å forstå hva dere egentlig skal jobbe med
• Sørg for at sammenhengen mellom aktivitet og delmål er tydelig



hmmm…

Problemstillinger

Hva må løses for å nå målet?

Spørsmål som må besvares

Knytte problemstillinger til delmål og hovedmålet

Hva er usikkerheten forbundet med arbeidet?

Har noen løst deler av problemet tidligere?

Hva må dere finne ut av for å komme videre?

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiU4JqxhdHRAhWI3CwKHT4KDH4QjRwIBw&url=https://www.schoolplaten.com/kleurplaat-denken-i29794.html&bvm=bv.144224172,d.bGg&psig=AFQjCNHJJzrnD_OqqeXCplNtRK1sJskTFA&ust=1485012634688949


Aktiviteter i prosjektet?

• Hva skal helt konkret gjøres for å nå målene?

• Beskriv FoU-aktivitetene!

• Hva skal testes, og hvordan skal det testes, evt. med hvem?

• Skal noen aktiviteter ut*?
*Skattelovens § 16-40-2 (3) begrenser hva som kan støttes. SkatteFUNN støtter ikke produksjon og drift. 



Ny kunnskap eller 
nye ferdigheter



Ny kunnskap eller nye ferdigheter

• Prosjektet må fremskaffe kunnskap eller ferdigheter som ikke allerede er kjent for en 
normalt oppdatert fagperson på feltet, eller anvende eksisterende kunnskap på en slik måte 
at ny innsikt oppstår

• Hva det er ingen i bransjen eller på fagfeltet har løst tidligere, og som er avgjørende for at 
dere skal lykkes med å realisere målet for prosjektet?

• Hva slags ny kunnskap sitter dere igjen med når dere har gjennomført prosjektet?



Tusenfryd AS
Speedmonster

Problemstillinger
• Tøff opplevelse, men samtidig sikker

Ny kunnskap og nye ferdigheter når prosjektet er 
gjennomført:
• Ny kunnskap rundt vektløshet, ekstrem 

akselerasjons-, høyde-, fall- og krengefølelse
for å få til en kjøreopplevelse som er tøff, men 
samtidig organisert og sikker for publikum. 



Til nytte for bedriften



Til nytte for bedriften

• Hvilken kommersiell eller annen nytte vil bedriften 
ha av prosjektresultatet?



SkatteFUNN: Vanlige avslagsgrunner

• Alminnelig bedriftsorientert produktutvikling uten forskningspreg (§16-40-2, 3. ledd)

• Ikke FoU-prosjekt (§16-40-2, 1. ledd)

• Mangelfull søknad (§16-40-4, 2. ledd)



Kakemesteren AS

Mål Produksjonsprosess for fylte pannekaker
Problem Industriell produksjon, men håndverkspreg
Aktivitet Prøving og feiling



Hvordan komme i gang?
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Prøv 
prosjekt-
kanvas!
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Prosjektregnskap og 
oppfølging



Eget prosjektregnskap for godkjent SkatteFUNN-
prosjekt

• Skal føres fortløpende – ukentlig anbefales

• Adskilt fra bedriftens øvrige regnskap

• System for registrering av egne timer 

• Timelister for bedriftens FoU-personale 

• FoU-medarbeider og prosjektansvarlig signerer timelistene løpende



Revisors rolle

• Kontrollere kostnader i fradragsgrunnlaget

• Prosjektregnskap

• RF-1053 Fradrag i skatt for forskning og utvikling

• Statsautorisert eller registrert revisor må attestere

• Uavhengig av om bedriften er revisjonspliktig eller ikke



Regelverk

• Skatteloven § 16-40 med tilhørende forskrift

• Kostnadene må være omfattet av EØS-regelverket - artikkel 25 i 
gruppeunntaksforordningen

https://www.skattefunn.no/soke-skattefunn/godkjenning-hva-na/prosjektregnskap/

• Skatteetatens Skatte-ABC

• Veiledning til RF-1053 (vedlegg til skattemelding)

Veiledning

https://www.skattefunn.no/soke-skattefunn/godkjenning-hva-na/prosjektregnskap/


Eksempel – beregning av timesats

80 %-stilling

årslønn: 332.000 kr 

158 timer

100 %-stilling

årslønn: 600.000 kr

1850 timer

Beregning

Omregning til 100 % stilling

415.000 kr × 1,2 ‰ = 498 kr/t

498 kr/t × 158 t = 78.684 kr

600.000 kr × 1,2 ‰ = 720 kr/t

Maks. timesats 700 kr/t

700 kr/t × 1850 t = 1.295.000 kr

Per:

Hilde:



Samfinansiering - støtteintensitet

Offentlig støtte fra flere kilder til samme FoU-prosjekt

• Summen av offentlig støtte må ligge innenfor tillatt støtte

• Ved for mye støtte, reduseres skattefradraget (SkatteFUNN)

• Skattefradraget regnes om til et bruttobeløp



Færre enn
50 ansatte og

omsetning eller balanse < 
10 mill. euro

Færre enn
250 ansatte og

Omsetning < 50 mill. euro eller
balanse < 43 mill. euro 

Ny kunnskap.
Vesentlig 

forbedring

Kombinering. 
Eksisterende 

kunnskap 

Statsstøttereglene

Rammer for offentlig støtte til FoU-prosjekter avhenger av flere forhold. 
SkatteFUNN kan kombineres med andre støtteordninger, men det er grenser for 
hvor mye offentlig støtte som kan gis totalt. 

Mer om Statsstøtteregelverket og definisjoner finner du 
på SkatteFUNNs nettsider. 

https://www.skattefunn.no/soke-skattefunn/soke-skattefunn/soknadsprosessen/statsstotteregelverket-kan-ha-betydning-for-hvor-mye-stotte-du-kan-fa/


SkatteFUNN støtter ikke produksjon og drift

• Forskriftens § 16-40-2(3)

Aktiviteter som ikke godkjennes



Merete Lunde
E-post: melu@forskningsradet.no
Tlf: 99 60 76 78 

KONTAKTINFO


