Veileder til prosjektbeskrivelse forprosjekt VRI Rogaland 2017–2019
2) Bedriftens størrelse
Små bedrifter har færre enn 50 ansatte og en årlig omsetning eller balanse som ikke overstiger 10 millioner
euro. Mellomstore bedrifter har færre enn 250 ansatte og en årlig omsetning som ikke overstiger 50
millioner euro eller balanse som ikke overstiger 43 millioner euro. Hvilken størrelseskategori bedriften
plasseres i avhenger også av eierforhold og forbindelse til andre bedrifter som beskrevet i § 16-40-5 i forskrift
til § 16-40 i skatteloven av 26. mars 1999. En bedrift vil sees på som en stor bedrift om den sammen med
eierbedriften har 250 ansatte eller flere, eller omsetning til bedriftene totalt overstiger 50 millioner euro.
6) Hvilken nytte har prosjektet for samfunnet?
Hvilket problem/behov skal prosjektet bidra til å løse?
Hva skal dere utvikle/forbedre for å løse problemet?
Hva er nytt og unikt med ideen, nasjonalt og internasjonalt? Hvilke konkurrenter finnes i dag?
7) Hvilken nytte har prosjektet for bedriften?
På hvilken måte er prosjektet forankret i bedriftens strategi?
Representerer prosjektet noe nytt for bedriften?
På hvilken måte kan prosjektet skape verdi for bedriften?
8) Kort sammendrag av forprosjektet
Denne delen er begrenset til 2000 tegn da den skal kunne kopieres direkte inn i Forskningsrådets
elektroniske søknadsportal. Teksten kan bli offentliggjort helt eller delvis på VRI Rogalands
nettside/Facebook-side.
9) Forprosjektets mål
Denne delen er begrenset til 1000 tegn da den skal kunne kopieres direkte inn i Forskningsrådets
elektroniske søknadsportal.
10) Behovet for forskning i prosjektet
Hva finnes av kunnskap om dette allerede?
Hvilken ny kunnskap er det behov for og hvorfor?
Hva er de viktigste problemene/utfordringene som forskningen skal bidra til å løse?
12) Forskningsaktiviteter
Hva vil forskningsinstitusjonen bidra med?
Deltakende forskere, og deres kompetanse på det aktuelle feltet.
Hvilke forskningsspørsmål skal de finne svar på, og hvilken metode skal de bruke?
14) Budsjett
Spesifiser både kostnadsplan og finansieringsplan.
Timer som legges inn i prosjektet som egeninnsats, skal ikke utgjøre mer enn 1,2 promille av nominell
årslønn, og ikke overstige 1100,-.
15) Har bedriften erfaring fra FoU-prosjekter?
Hvis bedriften har erfaring fra andre FoU-prosjekter, skal dette spesifiseres med støtteordning, prosjektnavn,
årstall og hvilken rolle bedriften hadde i prosjektet. Forprosjekter i VRI skal i hovedsak støtte bedrifter som
tidligere ikke har fått støtte til samarbeidsprosjekter med FoU-institusjoner.
16) Hvilke planer for videre forskningsaktivitet (prosjekter/søknader/samarbeid med FoU-institusjoner,
etc.) har bedriften etter at forprosjektet er avsluttet? Oppgi aktuelle støtteordninger.
Det er en forutsetning for å få støtte til forprosjekt i VRI at man har mål om å gå videre til et hovedprosjekt.

19) Støttekategori
Forundersøkelse: evaluering og analyse av et prosjekts potensial med det formål å støtte beslutningsprosessen gjennom en objektiv og rasjonell påvisning av dets sterke og svake sider, muligheter og trusler,
identifisere hvilke ressurser som kreves for å gjennomføre det, og til slutt vurdere dets utsikter til å lykkes.
Det gis inntil 50 % støtte.
Industriell forskning: planlagt forskning eller kritisk undersøkelse med sikte på tilegnelse av ny kunnskap og
nye ferdigheter for å utvikle nye produkter, prosesser eller tjenester, eller med sikte på en betydelig
forbedring av eksisterende produkter, prosesser eller tjenester. Dette omfatter utforming av komponenter til
sammensatte systemer og kan omfatte utvikling av prototyper i et laboratoriemiljø eller i et miljø med
simulerte grensesnitt mot eksisterende systemer samt av pilotprosjekter, når det er nødvendig for den
industrielle forskningen og særlig for å validere allmenn teknologi.Det kan gis inntil 50 % støtte av de
støtteberettigede kostnadene for industriell forskning.
Eksperimentell utvikling: tilegnelse, kombinering, utforming og bruk av eksisterende vitenskapelige,
teknologiske, forretningsmessige og andre relevante kunnskaper og ferdigheter med sikte på å utvikle nye
eller forbedrede produkter, prosesser eller tjenester. Dette kan også omfatte for eksempel virksomhet som
tar sikte på begrepsmessig definisjon, planlegging og dokumentasjon av nye produkter, prosesser og
tjenester.
Eksperimentell utvikling kan omfatte utforming av prototyper, demonstrasjoner, pilotprosjekter, prøving og
validering av nye eller forbedrede produkter, prosesser eller tjenester i miljøer som er representative for de
reelle driftsforholdene, der hovedmålet er ytterligere teknisk forbedring av produkter, prosesser eller
tjenester som ikke er fullt utviklet. Dette kan omfatte utvikling av en kommersielt anvendelig prototype eller
et kommersielt anvendelig forsøksprosjekt, som nødvendigvis er det endelige kommersielle produktet, og
som er for dyrt å produsere for bruk bare til demonstrasjon og validering.
Eksperimentell utvikling omfatter ikke rutinemessige eller regelmessige endringer av eksisterende produkter,
produksjonslinjer, produksjonsprosesser, tjenester eller annen pågående virksomhet, selv om disse
endringene kan utgjøre forbedringer.
Støtteandel
25 % av de støtteberettigede kostnadene, kan øker iht.
a) med 10 prosentpoeng for mellomstore bedrifter og med 20 prosentpoeng for små bedrifter,
b) med 15 prosentpoeng dersom ett av følgende vilkår er oppfylt:
i) prosjektet omfatter et faktisk samarbeid
— mellom foretak der minst ett er en SMB, eller utføres i minst to medlemsstater eller i en medlemsstat og
en stat som er part i EØS-avtalen, og ingen foretak alene står for mer enn 70 % av de støtteberettigede
kostnadene, eller
— mellom et foretak og en eller flere organisasjoner for forskning og kunnskapsformidling, der den/de
sistnevnte alene står for minst 10 % av de støtteberettigede kostnadene og har rett til å offentliggjøre sine
egne forskningsresultater,
ii) resultatene av prosjektet får omfattende spredning gjennom konferanser, publikasjoner, åpne datakilder
eller programvare med gratis eller åpen kildekode.
I VRI Rogaland gis inntil 50 % støtte basert på punktene over.
21) Finnes det informasjon i søknaden som er unntatt offentlighet etter § 13.2 i offentlighetsloven?
Sammendraget kan bli offentliggjort av VRI Rogaland i forbindelse med ev. tildeling av støtte.

