VRI Vestfold – søknad om forprosjektmidler/bedriftsmidler – veiledning
til elektronisk søknadsskjema
Søknaden består av et skjema (i NFR’s database). Du kan også legge ved en
prosjektbeskrivelse, men hvis all nødvendig informasjon legges inn i det elektroniske
skjemaet er dette ikke nødvendig. Når du søker må alle felter fylles ut.
Her er gitt en veiledning til hvilken informasjon du legger hvor i det elektroniske skjemaet –
step – for step etter det enkelte skjermbilde.

1. SØKER
Legg inn informasjon om prosjektansvarlig (i bedriften som søker) og administrativt
ansvarlig.
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2. PROSJEKTLEDER
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3. PROSJEKTINFORMASJON
Legg inn prosjekttittel, hovedmål og delmål

4. PROSJEKTSAMMENDRAG
Her legges inn beskrivelse av prosjektet (maks 2000 ord)
• Beskriv bakgrunnen for prosjektet (om bedriftens arbeidsområde og litt om FoUmiljøet, begrunnelse for søknaden) og hvorfor prosjektet bør gjennomføres.
• Hva er antatt innovasjonspotensial eller verdiskapingspotensial i dette prosjektet ?
(f eks ny omsetning, lavere kostnader, bedre prosesser, miljømessige forbedringer)
• Beskriv prosjektets FoU-utfordring. Skal det utvikles ny kunnskap i prosjektet? Eller
på hvilken måte skal eksisterende kunnskap benyttes på en ny måte?
• Hvordan skal forskningsinstitusjonen bidra i prosjektet?
• Beskriv hvordan prosjektet organiseres (deltakere, roller, ansvar). Hvilke ressurser
skal settes inn i prosjektet? Er det forankret i ledelsen i bedriften? Er det satt av tid og
personer til å løse oppgavene?
• VRI støtter tre kategorier av prosjekter. Disse er beskrevet på siste side i denne
veiledningen. Hvilken kategori støtte søkes det til prosjektet?
• Beskriv neste fase i arbeidet dersom du søker om støtte til et teknisk forstudium.
• Dersom det søkes støtte til eksperimentell utvikling: kan FoU-miljøet offentliggjøre
resultatene de står bak? (ja/nei)
• Beskriv hva søker vil gjøre dersom prosjektet ikke får finansiering gjennom VRI.
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5. PLASSERING
Gi informasjon om det søkes midler fra andre programmer i NFR for samme prosjekt.
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6. FREMDRIFTSPLAN
Legg inn fremdriftsplanen - linje for linje.

7. BUDSJETT og FINANSIERINGSPLAN
Legg inn budsjett og finansieringsplan.
Husk krav til egenandel fra næringslivet. Se siste side for veiledning om finansiering.
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Til hjelp i budsjettering og finansiering kan disse tabellene benyttes.
Budsjett

Bedriften

(Kostnader i 1000 NOK)
Timekostnader
Materiell
Andre kostnader
Total kostnad

År

Timekostnader
Forskningsinstitusjonen Materiell og utstyrleie
Andre kostnader
Total kostnad
Prosjekt total kostnader

Finansiering
(Finansiering i 1000 NOK)
Egeninnsats
Bedriften
Kontant
Total partner finansiering
Egeninnsats
Forskningsinstitusjonen Kontant
Total partner finansiering
Total partner finansiering
Søknad om VRI finansiering
Total prosjekt finansiering

År
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8. SAMARBEIDSPARTNERE

9. VEDLEGG
Prosjektbeskrivelse kan lastes opp, men er ikke nødvendig hvis alle informasjon allerede er
lagt inn i det elektroniske skjemaet.
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Definisjoner
Definisjon av SMB:
Har færre enn 250 ansatte og årlig omsetning under 50 mill Euro eller balansesum under 43 mill Euro (eller
begge deler).
Hvis søkerselskapet eies med mer enn 25 % av er annet selskap og/eller selv eier mer enn 25 % i andre
selskaper, skal også ansatte, omsetning og balansesum i disse selskapene tas med i regnestykket etter nærmere
regler avhengig av om de vurderes som partnerbedrifter eller tilknyttede bedrifter.
Fullstendig definisjon finnes her:
http://www.forskningsradet.no/CSStorage/Flex_attachment/sme_user_guide.pdf
Kontakt gjerne VRI-koordinator ved usikkerhet.

Teknisk forstudium
Støtte til tekniske forstudier i forkant av eksperimentell utvikling eller industriell forskning
Støtte ved teknisk forstudium: Inntil 50 % støtte til SMBer og inntil 40 % støtte til større bedrifter
kan gis
Eksperimentell utvikling
Tilegnelse, kombinering, utforming og bruk av eksisterende vitenskapelig, teknologisk,
forretningsmessig og annen relevant kunnskap og ferdigheter for å utarbeide planer, prosjekter eller
tegninger til nye, endrede eller forbedrede produkter, prosesser eller tjenester.
Støtte ved eksperimentell utvikling: Inntil 35 % støtte til SMBer og inntil 25 % støtte til større
bedrifter. Inntil 50 % støtte for SMBer og inntil 40 % støtte for større bedrifter kan gis dersom følgende
to vilkår er oppfylt:
a) FoU-miljøet står for minimum 10 % av prosjektkostnadene og
b) FoU-miljø har rett til å offentliggjøre resultatene som de står bak
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.
Støtte ved industriell forskning: Inntil 50 % støtte
Dersom begge vilkår nevnt over er oppfylt kan, uavhengig av prosjektkategori, inntil 40 % støtte gis til
store bedrifter og inntil 50 % gis til SMBer.
Er det knyttet usikkerhet til hvorvidt bedriften faller inn under SMB definisjonen, gis inntil 40 % støtte.
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