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næringslivet under koronakrisen
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forskningsradet.no

Informasjon legges fortløpende ut på Forskningsrådets nettside

- Tiltak for å møte situasjonen (generell)

- Info til næringslivet

https://www.forskningsradet.no/nar-du-har-fatt-finansiering/prosjektendringer/blir-forskningsprosjektet-deres-pavirket-av-situasjonen-med-koronaviruset/
https://www.forskningsradet.no/nyheter/2020/forskningsradet-tar-grep-for-a-hjelpe-naringslivet-under-koronakrisen/?utm_campaign=23-03-2020&utm_medium=email&utm_source=apsis


Forskningsrådet bidrar årlig med rundt 10 mrd. i investeringer inn i norsk 
økonomi. 

• Forskningsrådet har et bredt næringsrettet oppdrag hvor vi både gir 
direkte støtte til FoU-prosjekter i og for næringslivet og indirekte støtte 
gjennom SkatteFUNN-ordningen. 

• Forskning og utvikling er helt sentralt for å løse utfordringene vi står 
ovenfor, også på kort sikt ift til å håndtere pandemien og konsekvensene 
for økonomien og samfunnet.

• Vi vil vise fleksibilitet overfor våre kontraktspartnere i denne situasjonen. 
Samtidig ønsker vi å bidra til økt forsknings- og innovasjonsinnsats.

• Vi følger situasjonen tett og innfører tiltak som bidrar til at langsiktige 
FoU-løp i bedriftene blir videreført.

Tiltak for å møte situasjonen

Offentlig 
sektor

Rådgivning

Næringsliv

Investeringer

Forsknings-
organisasjoner



Kontraktuelle forhold i 
løpende prosjekter

Løpende utlysning av 
innovasjonsprosjekter

Støttegrad

(statsstøtteregelverket)

SkatteFUNN

3 ukers behandlingstid

Næringsrettede tiltak

Nye utlysninger



Finansieringsmuligheter 
for bedrifters FoU-prosjekter

Forskningsrådets tilbud:

• SkatteFUNN: skattefradragsordning

• Innovasjonsprosjekt i næringsliv: bedriftsledet 
FoU-prosjekt (IP-N)

• Nærings-ph.d.: doktorgradsprosjekt i næringslivet

Andre muligheter:

• Regionale forskingsfond Vestland

• MobiFORSK, FORREGION Vestland

• Internasjonale muligheter 
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Prosjektet må

• ha en nyhetsverdi i produkt, 
tjeneste eller prosess

• være et forsknings- og/eller 
utviklingsprosjekt og det må 
kunne skilles fra vanlig drift 

• gi dere ny kunnskap eller nye 
ferdigheter gjennom 
prosjektarbeidet 

• være til nytte for bedriften

SkatteFUNN
- Ny kunnskap skaper verdier

Skattefradrag for 
dokumenterte 
FoU-utgifter

• For alle næringer og 
selskapsformer

• Bedriften bestemmer hva som 
skal utvikles eller forskes på

• Både forskning og utvikling 
(FoU) kan støttes

• Små nyskapinger og forskning i 
verdensklasse

• Ikke konkurransearena

• Virksomheter med norsk 
organisasjonsnummer

• Skattepliktig virksomhet

• Trenger ikke å være i 
skatteposisjon

LENKE

https://www.skattefunn.no/


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 2020

*for egenutført FoU og innkjøpt FoU fra nærstående selskaper.



Oppfordring: Søk tidlig!

• Løpende søknadsbehandling

• Bedre veiledningsmuligheter og kort 
saksbehandlingstid første halvår 

• Tidlig avklaring rundt finansiering

• 1. september (garantifrist for 
søknadsbehandling)

• SkatteFUNN-søknader behandles i løpet av 
tre uker frem til sommeren.

• SkatteFUNN-prosjekter som er igangsatt og 
blir forsinket som følge av situasjonen, kan 
be om ett års forlengelse.

Tiltak som følge av koronasituasjonen

SkatteFUNN



Utbetalingen av SkatteFUNN-støtte 
styres av Finansdepartementet og 
Skatteetaten.
Forskningsrådet har ikke fått noen 
indikasjon på at det blir gjort endringer i 
skatteoppgjøret (eller særutbetaling for 
SkatteFUNN) i forbindelse med krisen 
nå. 

Det kan likevel gjøres oppmerksom på 
at man ved søknader om lån også kan 
informere om SkatteFUNN-
godkjenningen, og eventuelt legge ved 
revisorattestert skjema, slik at dette 
også kan inngå i grunnlaget ved 
vurdering av lånesøknad.



Kontakt oss hvis du trenger hjelp

Hvis du har fagrelaterte spørsmål kan du ta direkte kontakt med en saksbehandler.

Skatteetaten kan svare på spørsmål om kostnadsføring i et SkatteFUNN-prosjekt.
Tlf. 800 80 000 / Skatte-ABC

22 03 75 00

skattefunn@forskningsradet.no 

skattefunn.no

SkatteFUNN
Generell informasjon, tematiske og regionale webinarer:

• Gjennomførte webinarer

• Kommende arrangementer

https://www.skattefunn.no/opptak-av-gjennomforte-webinar/
https://www.skattefunn.no/arrangementer/


FORSKNING FOR INNOVASJON OG BÆREKRAFT

• Et bedriftsledet prosjekt med omfattende innhold av 
forsknings- og utviklingsaktiviteter.

• Innovasjonsprosjektet skal ta utgangspunkt i en unik idé om 
nye eller forbedrede produkter, tjenester eller løsninger.

• Prosjektet skal gi et betydelig bidrag til fornyelse og økt 
verdiskaping for bedriftene som deltar i prosjektet. 

Søkes av bedrift i samarbeid med 
– forskningsmiljø
– andre bedrifter 
– eller alene

Prosjektvarighet: 2-4 år
Støttegrenser: 2 – 16 mill. kr. 
Forskningsrådet kan normalt støtte prosjektet med 50%, men kan gå opp 
til 70% under visse forutsetninger.

klikk her for mer generell informasjon om IP-N

Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IP-N)

Foto: Badger Explorer AS

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


• Den løpende utlysningen er publisert på Forskningsrådets nettside

• Behandlingen av søknader vil skje puljevis og det blir 3 cut-off-datoer i 2020:

• 15.5 kl. 13:00 – svar etter 6 uker, slutten av juni

• 14.8 kl. 13:00 – svar etter 6 uker, slutten av september

• 15.10 kl. 13:00 – svar etter 8 uker, midten av desember

• Porteføljestyrene vil beslutte hvilke prosjekter som får bevilgning

• Du kan opprette og sende inn en søknad fra 15. april

• Alle maler legges ut samme dag. Mal for prosjektbeskrivelse justeres noe og ny mal for partnerskjema

• Informasjon om vurderingskriterier, tematiske områder, o.a. i utlysningen

• Handlingsrommet i statsstøtteregelverket vil utnyttes

• Økt ramme

Løpende utlysning av innovasjonsprosjekt (IP-N)

utlysning

https://www.forskningsradet.no/om-forskningsradet/oppgaver-organisering/portefoljestyrer/
https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2020/innovasjonsprosjekt-i-naringslivet/


Midler til å mobilisere tjenestenæringer til forskning

Formål: midlene skal bidra til økt FoU-aktivitet i 
tjenestenæringene.

Målgruppe: reiseliv, kulturnæringer, finans og 
varehandel

Hvilke aktiviteter kan støtte?

• Aktiviteter knyttet til nettverksarbeid, 
prosjektetablering og arrangement med sikte 
på å utvikle et FoU-prosjekt på et senere 
tidspunkt. 

Hvem kan søke? 

• Bedrifter, næringsklynger, 
næringslivsorganisasjoner og godkjente 
forskningsorganisasjoner

• Antatt tilgjengelige midler: 10 mill. kroner

• Støttegrenser: Kr 50 000-500 000

• Støttegrad: inntil 100 prosent av budsjetterte 
prosjektkostnader

• Prosjektvarighet: 4-12 måneder

• Søknadsfrist: løpende

Aktuelle ordninger for et FoU-prosjekt på et senere 
tidspunkt:

1. åpen utlysning av Innovasjonsprosjekt i 
næringslivet i 2020, eller

2. tematisk Kompetanse- og samarbeidsprosjekt-
utlysning med søknadsfrist 18. november 2020 
(utlysning kommer).

utlysning

https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/hvem-kan-soke-om-finansiering/forskningsorganisasjoner/godkjente-forskningsorganisasjoner/
https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2020/innovasjonsprosjekt-i-naringslivet/
https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2020/midler-til-a-mobilisere-tjenestenaringer-til-forskning/


LENKE

https://www.regionaleforskningsfond.no/vestland/


MobiFORSK

Regionale ordninger

Vestland fylkeskommune skal bidra til å mobilisere til forskingsbasert 
innovasjon i bedriftene. Målet er at Vestland får fleire vekstkraftige bedrifter 
og fleire innovative næringsmiljø. 

MobiFORSK har disse tematiske satsingsområdene:
• Berekraftig vekst innanfor bioøkonomien (BIO) 
• Teknologiutvikling gjennom bransjekryssande koplingar (TEK)

Satsingen har fire ulike tenester og tilskotsordningar: 
• Kompetansemeklar – Hjelp til forsking og søknadsordningar
• Dialogmøte - Få fram nye idear og koplingar med dialogmøte
• Mobilitetsprosjekt - Program for forskarar- og næringslivsmobilitet
• Forprosjekt - Forprosjekter via Norges Forskningsråd. Ta kontakt med ein 

kompetansemeklar.

LENKEEkstratiltak (økt støttegrad) i ordningene Forprosjekt og 
Mobilitet/«Forsker til låns»

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2019/forprosjekt-for-a-mobilisere-bedrifter-til-forskning/
https://www.vestlandfylke.no/forsking/kom-i-gang-med-forsking-i-bedrift/mobiforsk/




Prøv 
prosjekt-
kanvas

Lenke

Prosjektkanvas er et verktøy med 
spørsmål som hjelper deg å avklare 
om du har et FoU-prosjekt. Det er 

også godt egnet for dialog med 
aktører som er involvert i prosjektet. 

Fra ide til 
forskningsbasert 

innovasjonsprosjekt

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


Rammer for 
offentlig støtte 

til FoU-
prosjekter i 

bedrifter

Kan utnytte 
handlingsrommet!

Statsstøtteregelverket

Mer om Statsstøtteregelverket og definisjoner finner du på SkatteFUNNs 
nettsider og på Forskningsrådets nettside. 

https://www.skattefunn.no/soke-skattefunn/soke-skattefunn/soknadsprosessen/statsstotteregelverket-kan-ha-betydning-for-hvor-mye-stotte-du-kan-fa/
https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/midler-fra-forskningsradet/betingelser-for-tildeling-av-statsstotte/


Webinarer og nyttige lenker

SkatteFUNN

✓ Gjennomførte webinarer

✓ Kommende arrangementer

✓ Nye SkatteFUNN-kurs er lagt ut nå

HORISONT 2020:

✓ Flere av de planlagte kursene rettet inn mot Horisont 2020 er omgjort 
til webinarer. Alle webinarene er gratis, men husk å melde deg på! 

Nyttige lenker:

✓ Forskningsrådets videokanal der gjennomførte webinarer legges ut. 

✓ Forskningsrådets arrangementsside.

https://www.skattefunn.no/opptak-av-gjennomforte-webinar/
https://www.skattefunn.no/arrangementer/
https://www.forskningsradet.no/arrangementer/?timeframe=0&type=Course
https://videoportal.rcn.no/#/media/browse
https://www.forskningsradet.no/arrangementer/


rfa@forskningsradet.no 

forskningsradet.no

skattefunn.no


