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Nye ideer og teknologi – hva kan 
Forskningsrådet bidra med?

 Forskningsrådets virkemidler  
 Åpne (tematisk uavhengige) arenaer for bedriftene:

 Skattefunn

 FORNY2020

 BIA

 Spesielt for bedrifter i olje og gass sektoren:

 PETROMAKS 2

 DEMO 2000

 Q&A



- Det lønner seg 
å tenke nytt!

#SkatteFUNN

5





Egenutført FoU og andre prosjektkostnader 25 millioner

Med innkjøp fra godkjent FoU-institusjon 50 millioner

Maksimalt antall timer per ansatt per år 1850 timer

Timesats* 1,2 promille årslønn

Maksimal timesats egne ansatte 600 kroner

Dette kan du få for prosjekter i 2017

Skattefradrag: SMB 20 %, Store bedrifter 18 %

*Ulønnet arbeidsinnsats gir ikke fradrag i SkatteFUNN.



FORNY2020

 Budsjett 2017 – ca. 300 mill. kr. (90% NFD)

 FORNY2020 finansierer prosjekter som er 
forretningsstyrt – ikke forskningsdrevet

 Målsetting – å redusere kommersiell og teknologisk 
risiko – gjøre prosjektene investorklare

 Krav til prosjektet
 Må bygge på frembragte forskningsresultater

 Stort kommersielt potensial

 Internasjonalt potensial



Samarbeidsmodellen for petroleumsforskning
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Energieffektiv og renere 
produksjon

Leting og økt utvinning
Kostnadseffektiv boring og 

intervensjon

Fremtidens teknologier for 
produksjon, prosessering 

og transport

Styret sammensatt av
representater fra
oljeselskaper, 
leverandørindustrien, 
akademia , institutter og 
Forskningsrådet

TTA-medlemmer fra akademia, oljeselskaper, leverandørindustri og instituttsektoren
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Største program for bedrifter i petrosektoren

 Tema: OG21 

 Budsjett:280 mill. NOK

 Strategisk grunnforskning, 
anvendt forskning og  
forskningsbasert innovasjon.

 Søkere: 

 Norske universiteter, 
FoU-inst og bedrifter

 Søknadsfrister:
 Kompetanseprosjekter: 6.9

 Innovasjonsprosjekter: 11. 10

 Forprosjekter: løpende

 Tema: OG21 
 Budsjett:137,5 mill. NOK

 Demonstrasjon og 
Pilotering.

 Søkere:
 Norske bedrifter og 

Teknisk industrielle 
institutter

 Søknadsfrister:
 Forprosjekter: løpende
 Demoprosjekter: 15.2.2017 

Demoprosjekter: 11.10.2017

PETROMAKS2 DEMO 2000



PETROMAKS 2 Fylkesvis fordeling (2012 -2016)



DEMO2000 Fylkesvis fordeling (2004 – 2016)



Mål for PETROMAKS 2

 Ved kunnskaps- og næringsutvikling skal 
programmet bidra til økt verdiskaping for 
samfunnet ved at norske petroleumsressurser 
utvikles og utnyttes optimalt innenfor miljømessig 
forsvarlige rammer



Strategiske prioriteringer

Næringslivet

 Små- og mellomstore 
bedrifter

 Større bedrifter –
bare ved tydelig 
addisjonalitet 

Forskningsmiljøene

 Kompetanse

 Rekruttering

 Forskningsbasert 
undervisning



Internasjonalt samarbeid

 Internasjonal konkurransedyktighet for norske 
bedrifter

 Samarbeid for norske forskningsmiljøer med 
ledende internasjonale aktører

 Fremme norske fagmiljøers interesser 
internasjonalt

Prioriteringer:

 Bilateralt
 Russland

 Brasil

 Nord-Amerika

 H2020



Hvilken type prosjekter støtter PETROMAKS 2?

Industriell forskning Eksperimentell utviklingGrunnforskning

«Forskerprosjekt»

«Kompetanseprosjekt for 
næringslivet»

«Innovasjonsprosjekt i 
næringslivet»

Kun for forskningsinstitusjoner, 
universiteter og høyskoler

Forskningsinstitusjon som søker, 
men må ha med næringslivspartner

Næringslivet som søker. Prosjektsamarbeid med 
forskningsinstitusjoner og andre bedrifter



Innovasjonen

FoU-
prosjektet

Innovasjon = nytt, nyttig og nyttiggjort

Innovasjonsprosjekt i næringslivet 

Et innovasjonsprosjekt:

• Bedriften eier prosjektet, men kan 
samarbeide med andre

• muligheter for verdiskapende
fornyelse hos bedriftene

• Normal varighet 2-3 år

• må inneholde forskning

• Maksimal 50 % finansiering fra 
PETROMAKS 2



Formelle krav til innovasjonsprosjekt i 
næringslivet 

 En norsk bedrift må være søker

 Bedriften velger eventuelle partnere selv

 Søknader kan skrives på enten norsk eller engelsk

 Prosjektperioden som det søkes støtte til kan ha 
varighet på 2-4 år

 PETROMAKS 2 bidrar med opp til 50 % av 
prosjektkostnadene

 Prosjektbeskrivelsen må følge noen få, men viktige krav



Parallelle aktiviteter

i bedriftene

Kompetanse-

prosjektet

Kompetanseprosjekter skal bygge opp kompetanse hos 
bedrifter og i forskningsmiljøer på områder hvor 
næringslivet trenger langsiktig kompetanse og 
kunnskap

Kompetanseprosjekt for næringslivet 

Et kompetanseprosjekt:

• «Dugnad» rundt en problemstilling 
som flere bedrifter baler med

• Normal varighet på 3-5 år

• Min 20 % kontantfinansiering fra 
norsk næringsliv

• Forventning om deling av 
prosjektresultater



Formelle krav til kompetanseprosjekt for 
næringslivet

 Søker: Norsk forskningsinstitusjon

 Prosjektet gjennomføres i ett eller flere 
forskningsmiljøer under faglig ledelse av et 
forskningsmiljø

 Næringslivet (norsk) må bidra med minst 20 % 
kontantfinansiering

 Søknaden og prosjektbeskrivelsen skal være på 
engelsk

 Prosjektbeskrivelsen må følge noen få, men viktige 
krav



Kontaktperson for PETROMAKS 2

 www.forskningsradet.no/PETROMAKS2

 Tarjei N. Malme

 93859808

 tnm@rcn.no

http://www.forskningsradet.no/PETROMAKS2
mailto:tnm@rcn.no


DEMO 2000

 DEMO 2000 skal fremme 
langsiktig 
konkurransedyktighet i 
oljenæringen og fortsatt 
lønnsom utvikling av 
ressursene på norsk sokkel. 

 DEMO 2000 har som 
målsetting å kvalifisere ny 
teknologi og systemer i nært 
samarbeid mellom 
leverandørindustrien, 
forskningsinstitutter og 
oljeselskaper ved å støtte 
utvikling og testing av 
prototyper og 
pilotinstallasjoner offshore eller 
ved installasjoner på land.



Hovedpunkter for DEMO 2000 2017

 Bevilgning fra OED 122,5 millioner 

 Bevilgning fra UD 15 millioner 

 Utlysning med frist 15. Februar

 Første dag for prosjektoppstart 
1.5.2017

 Utlysning med frist 11. oktober

 Første dag for prosjektoppstart

1.1.2018

 Frist for oppstart av prosjekter 
etter tildeling: 6 mnd

 Løpende forprosjektordning for 
SMB-bedrifter, støtte 100’ kroner 
for å etablere JIP.



DEMO 2000 Programdrift 2017
Utlysninger

 Utlysning 100 mill. 
kroner
 30 millioner øremerket 

nordområdene

 Støtte: 25 prosent av 
prosjektkostnadene

 Frist. 15.2.2017

Kl. 13:00

 Utlysning 2 millioner til 
forprosjekter for 2017 
(maks 100 000 kr.)

 Frist: Løpende



Utlysningen 15.2.2017

 Prioriteringer følger 
OG21:
 Energieffektiv,  

bærekraftig og 
miljøvennlig teknologi

 Leting og økt utvinning

 Boring og 
brønnintervensjoner

 Teknologi for 
produksjon, prosess og 
transport

 Logistikk, 
Kommunikasjon og SAR-
tjenester

 Maksimalt søkt beløp: 

25 mill. kroner

 Statsråden kan komme 
på besøk



Hvor finner vi utlysningene

www.forskningsradet.no/DEMO2000

http://www.forskningsradet.no/DEMO2000




Husk mal for 
prosjekt-
beskrivelsen



Hva er evalueringskriteriene

 Innovasjonsgrad

 Nytteverdi for utviklingen av 
norsk sokkel

 Verdiskapingspotensial

 HMS

 Gjennomføringsevne

 Prosjektkvalitet

 Finansiering

 Konkret pilot

 Addisjonalitet (utløsende 
faktor)



Hvem kan søke og hva må til for å få støtte

 Alle bedrifter med norsk 
organisasjonsnr.

 Institutter kan unntaksvis 
få støtte

 Må ha støtte fra et 
oljeselskap, riggeier, eller 
annen sluttbruker aktiv på 
norsk sokkel.

 Søknaden må vise 
nytteverdien for norsk 
sokkel



Har DEMO 2000 lykkes?

 Typiske gode prosjekter har 
vært:
 Subsea pumper

 Subsea kompresjon

 Subsea instrumentering

 Sporing

 Flergrensbrønner

 Integrerte operasjoner

 Miljøovervåking –
lekkasjedeteksjon

 Underbalansert boring

 4D seismikk

 Elektromagnetisk Seismikk

 Prosjekter med høy risiko
 Badger

 Seabed rig (Robotic Drilling)

 Continuous Motion Rig 



Hva har dette medført?

 Verdensledende bedrifter innen subsea teknologi

 Bedre miljøforvalting

 Økt utvinning/økt reservegrunnlag

 Reservoarovervåking

 Bedre instrumentering og styring av brønnstrøm

 Større treffprosent under leteboring

 Subsea to Shore utbyggingsløsning 

 Bedre sikkerhet – færre folk på sokkelen

 Økt tilgang på kapital

 Framvekst av landets ledende industriklynge

 Økt velferd

 Lav arbeidsledighet



Kontaktpersoner

 For andre spørsmål kontakt:

 Anders J. Steensen ajs@forskningsradet.no

 Mob: 90868254

 Øyvind V. Salvesen ovs@forskningsradet.no

 Mob: 40484219

 Hanne Marie Nilsson hmn@forskningsradet.no

 Mob: 98485248

mailto:ajs@forskningsradet.no
mailto:ovs@forskningsradet.no
mailto:hmn@forskningsradet.no

