REGIONALT INNOVASJONSPROGRAM FOR BUSKERUD 2015
Buskerud fylkeskommune (BFK) etablerte i 2014, i samarbeid med aktører i det regionale
partnerskapet, et regionalt innovasjonsprogram som ramme for prosjekter og tiltak for å
styrke innovasjon og verdiskaping i fylket. Programmet/prosjektene finansieres i 2015 av
midler fra Buskerud fylkeskommune. Det er satt av inntil 2 mill. kr for inneværende år. Det tas
sikte på å bevilge støtte til åtte – ti prosjekter i 2015. Midler tildeles på grunnlag av søknad.
Innenfor rammen vil det også kunne bevilges midler til utvikling og gjennomføring av
samarbeids- og mobiliseringsprosjekter initiert av BFK og/eller samarbeidende aktører i det
regionale partnerskapet
Det regionale innovasjonsprogrammet har to hovedformål:
- Å styrke næringslivets innovasjonsevne, FoU-aktivitet og konkurransekraft gjennom
å mobilisere bedrifter, regionale utviklingsaktører, forsknings- og
utdanningsinstitusjoner, nærings- og innovasjonsklynger til samhandling om
innovasjonstiltak.
- Styrke innovasjonsevne og FoU-aktivitet i offentlig sektor, med hovedvekt på
kommunesektoren.
Programmet skal være komplementerende i forhold til andre/eksisterende ordninger. Det
skal blant annet legges vekt på å styrke prosjekters og aktørers muligheter til å oppnå videre
finansiering fra andre ordninger i senere faser. Programmet skal virke mobiliserende for de
aktuelle målgruppene med sikte på økt FoU- og innovasjonsaktivitet.
Innsatsområder
Programmet bygger på FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud 2010-2015.
(http://www.bfk.no/Documents/BFK/Regionalutvikling/Regionale%20planer%20og%20strateg
ier/FoU-og%20innovasjonsstrategi%202010-2015.pdf) Strategien identifiserer fire strategiske
satsingsområder der Buskerud har sterke miljøer og konkurransemessige fortrinn:
- reiseliv og opplevelsesnæringer
- helse og omsorg
- miljø og energi
- Systems Engineering
Disse også vil bli lagt til grunn ved prioritering av innsatsområder og tiltak/prosjekter
finansiert fra det regionale innovasjonsfondet. Prosjekter innenfor andre temaområder vil
imidlertid også kunne komme i betraktning.

Nærmere om programmet
Følgende tiltak/aktiviteter kan støttes:




Prosjekter som øker innovasjonsfremmende samhandling mellom næringsliv og
kompetanse-/forskningsmiljøer; eller mellom offentlige institusjoner (herunder
kommuner) og kompetanse-/forskningsmiljøer eller bedrifter.
Forstudier med sikte på å avklare grunnlaget for, og samarbeid om, utviklings- og
innovasjonsprosjekter. Slike forstudier bør være basert på samarbeid mellom to eller
flere av de aktørgrupper som er nevnt ovenfor.
Prosjekter som fremmer innovasjon, og samhandling om innovasjon, i og mellom
kommuner og andre aktører innenfor offentlig sektor.



Prosjekter som har som mål å utvikle nye eller eksisterende næringsklynger, -miljøer
eller nettverk innenfor prioriterte satsingsområder (se ovenfor).

Det kan primært søkes støtte til forstudier og forprosjekter med mål om videre utvikling og
kvalifisering for annen prosjektstøtte. Avsluttende prosjekter av begrenset omfang kan også
tildeles støtte.
Forutsetninger for tildeling av midler
Støtte skal tildeles i henhold til EØS-avtalens statsstøtteregelverk.1 Ved tildeling av støtte til
prosjekter og tiltak der søker/støttemottaker er å anse som et foretak, bedriftsnettverk o.l.
skal således bestemmelsene om "gruppeunntak"2 i statsstøtteregelverket legges til grunn.
Dette gjelder først og fremst konsulentstøtte til små og mellomstore bedrifter (artikkel 18);
støtte til forsknings- og utviklingsprosjekter (artikkel 25); støtte til innovasjonsklynger (artikkel
27); innovasjonsstøtte til små og mellomstore bedrifter (artikkel 28); støtte til prosess- og
organisasjonsinnovasjon (artikkel 29).
Støtten vil, under hensyn til gjeldende vilkår, kunne finansiere prosjektrelaterte
personellkostnader samt aktiviteter knyttet til bl.a. (innovasjons)rådgivning, prosessledelse,
nettverksbygging, møteplasser, analyse- og strategiprosesser, kommunikasjons- og
læringsaktiviteter samt eksperimentell utvikling og forstudier (FoU).
Prosjekter som utvikler samarbeid innen og mellom aktørgrupper vil bli prioritert.
Offentlig støtteandel skal som hovedregel begrenses til 50 prosent av total prosjektkostnad.
Høyere støtteandel kan vurderes i spesielle tilfeller; da innenfor gjeldende regelverk (ref.
EØS-avtalens regler for offentlig støtte).

Hvem kan søke?
Aktører i Buskerud innenfor følgende kategorier kan søke midler fra programmet:
 FoU-miljøer, utdanningsinstitusjoner og innovasjonsmiljøer; gjerne i samarbeid med
bedrifter eller kommuner
 Organiserte bedriftsnettverk
 Kommuner, regionråd m.v.
Programmet skal være relevant for aktører i hele fylket. Buskerud-baserte interessenter som
søker om midler fra programmet kan samarbeide med aktører utenfor fylket.

Søknaden
Søknad utformes i henhold til utarbeidet mal. Alle punkter i malen skal besvares.
Prosjektbeskrivelsen skal i henhold til dette inneholde bl.a. mål for prosjektet/tiltaket, kriterier
for etterprøving av mål og resultater, plan for framdrift samt budsjett og finansieringsplan.
Finansiering fra samtlige medvirkende private og offentlige parter må framgå.
Prosjektbeskrivelser for utvikling av næringsmiljøer og nettverk må dessuten redegjøre for
hvordan ev. annen støtte bidrar til utvikling av miljøet/nettverket og hvordan det omsøkte
prosjektet tenkes å bidra til å styrke denne utviklingen.
Søknad sendes elektronisk via www.regionalforvaltning.no.
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Jf. Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014 av 17. juni 2014.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:187:FULL&from=EN

Utvalgskriterier
1. Prosjektet må være innenfor programmets/utlysingens prioriterte formål og
satsingsområder (jf. ovenfor).
2. Prosjektet må være godt forankret hos søker og samarbeidspartnere.
3. Prosjektet må bygge på et tydelig og definert behov og/eller utviklingspotensial hos
deltakende aktører.
4. Prosjektet må være fullfinansiert, dokumentert ved finansieringsplan i søknaden, og
med minimum 50 prosent egenfinansiering (dvs. annen finansiering enn midler fra
innovasjonsprogrammet).
5. Gjennomføringsevne.
Kriteriene 1 – 5 må være oppfylt for å kvalifisere til videre vurdering.
Følgende kriterier vil bli lagt til grunn ved videre vurdering og prioritering av prosjektstøtte:
6. Prosjektene bør fortrinnsvis ha en klar intensjon om å (videre)utvikle samarbeid, for
eksempel gjennom nettverk og/eller klynger og andre innovasjonsmiljøer.
7. Prosjekt/tiltak skal bidra til innovasjonsfremmende samhandling mellom aktørene.
8. Søknad skal være sendt før oppstart av prosjektet. Eventuell støtte fra programmet
skal medvirke i vesentlig grad til oppstart/gjennomføring av prosjektet.
9. Generell prosjektkvalitet (fullstendig søknad; tydelige mål; finansierings- og
framdriftsplan etc.).

Frister og søknadsbehandling
Fristen for å søke midler fra programmet i 2015 er 20. mars.
Søknader og prosjektforslag blir vurdert og prioritert av et bredt sammensatt programråd,
bestående av medlemmer fra næringsliv og det regionale partnerskapet, samt Buskerud
fylkeskommune. Det vil bli lagt stor vekt på rask behandling og tilbakemelding.
Programrådet prioriterer og innstiller med sikte på fordeling av midler. Endelig vedtak om
tildeling av midler fattes av fylkeskommunens politiske organer (som regel Hovedutvalget for
regionalutvikling og kultur).

Kontaktperson, Buskerud fylkeskommune:
rådgiver Åge Sund, tlf. 32 80 86 90, e-post age.sund@bfk.no

