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GRATULERER MED MIDLER FRA 
FORSKNINGSRÅDET!



MAROFF-teamet TRANSPORT-teamet
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Agenda

6

Tid Tema

10:00 - 11:00 Del 1 - Informasjon om revidering av søknaden og kontrakt

11:00 - 12:00 Del 2 - Rapportering

12:00 - 12:45 Lunsj

12:45 – ca 14:00 Mulighet for individuell veiledning



Oppstartsmøte

Bevilgning
MAROFF

FORSKNINGSRÅDET

Samarbeidsavtaler

PROSJEKTET

Revidert søknad
Frist: 15.3

Anmodning 
om revidert 

søknad

Kontrakt til 
akseptering

Automatisk 
utbetaling

Februar Mai

Akseptert 
kontrakt

Frist: 3mnd

SAMARBEIDSPARTNERE

Dummy 
regnskaps-

rapport

Januar Juni

Betinget 
vedtak

Bevilgning
Pilot-T

Mars

Fra søknad til kontrakt og første utbetaling



Revidert søknad

Endrede betingelser

• Brev om revidert søknad har gitt betingelser/krav

– Samarbeidspartnere kommer på plass/faller fra

– Fremdrift endres i tråd med økonomien

– Andre eksterne eller interne forhold er endret siden søknadstidspunkt

Støtte til foretak utgjør statsstøtte, og tildelte midler må være i tråd med regelverket

– Vi må forstå hvem som er støttemottakere

– Vi må vite noe om bedriften (egenerklæring)

– Vi må definere prosjektets aktiviteter (industriell forskning vs. eksperimentell utvikling)

– Vi må være sikre på at kostnadene som inkluderes er godkjente kostnader



Revidering av søknad
Målet med prosessen

• Få et best mulig kontraktunderlag, og grunnlag for rapportering og 
utbetalinger
Dette er viktig for alle parter!

Prosess 

• Brev om revidert søknad – har gitt  betingelser/krav 

• Dialog med fagansvarlig i MAROFF/Transport2025 – for avklaringer

• Arbeid med søknaden – tid til å sjekke ut og forbedre

• Revidert søknad og evt. prosjektbeskrivelse  lastes opp
For IPN skal det også lastes opp egenerklæringer fra alle foretak som er med

• Grundig arbeid her gjør det enkelt å følge opp prosjektet – og omvendt ☺

Ytre ramme for dialog

• Mitt nettsted – brukes i all formell dialog 



Viktige sjekkpunkter i de fleste prosjekter

– Fremdriftsplan og milepæler

– Husk realistisk oppstartsdato – og realistisk budsjett i år 1

–Må prosjektbeskrivelsen endres? 

– Budsjett og finansiering 
◦ Timesatser – sjekk at riktige satser er brukt for alle bedriftene

◦ Andre driftskostnader – må spesifiseres

◦ Utstyr – avskrivninger eller driftskostnader – sjekk retningslinjene

◦ Innkjøp av  FoU – hvem kjøpes det fra og hvem kjøper inn?

◦ Egenfinansiering – summen av bedriftenes finansiering av prosjektet  

– Informasjon offentliggjøres på nettet – må sjekkes nå
◦ Populærvitenskapelig framstilling (obs to språk)

◦ Prosjektsammendrag

Husk godt språk. Og ta ut/unngå konfidensiell informasjon.



Kategorisering av 
arbeidspakker i 
fremdriftsplan brukes 
automatisk videre i 
budsjettabellene senere
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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.

Industriell forskning -kort: 
Utvikling og frembringelse av 
ny kunnskap

Eksperimentell utvikling -kort: 
Anvendelse av ny kunnskap

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.

Industriell forskning eller eksperimentell utvikling?



Behov for mer informasjon i revidert søknad 

Egenerklæringer, fra alle støttemottagere
– Om foretakets størrelse

– Om foretak i økonomiske vanskeligheter

– Om ikke utestående krav fra ESA eller EU

Nye tabeller i søknadsskjema om fordeling av kostnader)
– Prosjektkostnader for FoU-leverandørene fordelt på de øvrige 

prosjektpartnerne

– Kostnader pr. prosjektpartner pr. år

Populærvitenskapelig framstilling

Datahåndteringsplan

Formål: 
å sikre at 
bevilgningen ikke 
er i strid med 
statsstøtteregel-
verket



Hvem er støttemottaker?

Prosjekteier

• Mottar støtten fra Forskningsrådet og utfører aktivitet/arbeidspakker i prosjektet

Samarbeidspartnere

• De partnere som har kostnader (utførende i arbeidspakker eller annet bidrag) i prosjektet

UoH, Institutter og underleverandører

• Et institutt eller en underleverandør som får fullt ut får betalt for oppdraget (markedspris) er 
ikke støttemottakere – disse kostnadene er det prosjekteier eller samarbeidspartnere som står 
for.



15I søknadsskjema angis også om 
foretak (ja/nei) og størrelse 



Tre punkter som skal bekreftes:

• Størrelse på bedriften

• At bedriften ikke er et foretak 

i vanskeligheter (jf. definisjon)

• At bedriften ikke har utestående 

tilbakebetalingskrav fra ESA

• Prosjektansvarlig innhenter fra 

alle støttemottakere

• Lastes opp sammen med revidert 

søknad

Alle støttemottakere må levere egenerklæring



Vurdering av bedriftens størrelse – foretas av 
bedriften selv
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Årsarbeidsenheter (årsverk)

b) Beregning av omsetning og balanse

(Kan overskride grenser for omsetning eller

balanse og likevel beholde statusen)

c) Eierforhold:

• Hvis selskapet er autonomt: Bare dets egne tall som teller

• Hvis det er mellom 25% og 50% eid av, eller selv eier mellom 
25% og 50% av et annet selskap («partnervirksomhet»): En 
forholdsmessig andel av det andre selskapets tall legges til 
selskapets egne

• Hvis det er mer enn 50% eid av, eller selv eier mer enn 50% av 
et annet selskap («tilknyttet virksomhet»): Det andre 
selskapets totale tall legges til selskapets egne

• Særregler - det kan være et autonomt selskap selv om det er 
25%-50% eid av 

– et venturekapitalselskap

– et universitet

– en institusjonell investor

– en liten, autonom lokal myndighet 



Behov for mer informasjon i revidert søknad 

Egenerklæringer, fra alle støttemottagere
– Om foretakets størrelse

– Om foretak i økonomiske vanskeligheter

– Om ikke utestående krav fra ESA eller EU

Nye tabeller i søknadsskjema om fordeling av kostnader
– Prosjektkostnader for FoU-leverandørene fordelt på de øvrige 

prosjektpartnerne

– Kostnader pr. prosjektpartner pr. år

Populærvitenskapelig framstilling

Datahåndteringsplan

Formål: 
å sikre at 
bevilgningen ikke 
er i strid med 
statsstøtteregel-
verket



Fordeling av prosjektkostnader (to tabeller) NYTT 19



Behov for mer informasjon i revidert søknad 

Egenerklæringer, fra alle støttemottagere
– Om foretakets størrelse

– Om foretak i økonomiske vanskeligheter

– Om ikke utestående krav fra ESA eller EU

Nye tabeller i søknadsskjema om fordeling av kostnader)
– Prosjektkostnader for FoU-leverandørene fordelt på de øvrige 

prosjektpartnerne

– Kostnader pr. prosjektpartner pr. år

Populærvitenskapelig framstilling

Datahåndteringsplan

Formål: 
å sikre at 
bevilgningen ikke 
er i strid med 
statsstøtteregel-
verket



Populærvitenskapelig framstilling

• Planer, aktiviteter, resultater

• Enkelt språk, forklar eventuelle faguttrykk!

• Dette blir hovedteksten på prosjektets nettside hos Forskningsrådet, sammen med sammendraget

• En «salgsplakat» for omverdenen – teksten skal bidra til å legitimere at dette er vel anvendte 
forskningsmidler

• Målgruppe: ikke en ekspertkomite, men folk flest, inkl. politikere

• Inntil 2000 tegn, inkl. mellomrom

• Rensk ut eventuelle konfidensielle opplysninger

• Revider teksten utover i prosjektet

• Siste gang må den reflektere at prosjektet er sluttført – denne teksten lever «evig»!

Populærvitenskapelig framstilling skal oppdateres ved framdriftsrapportering!



Datahåndteringsplan
22

https://www.forskningsradet.no/no/Artikkel/Hva_er_en_datahandteringsplan/1254032043316


Revidert søknad – oppsummering

1. Revidert søknad legges ut på «mitt nettsted»

2. Oppdater det elektroniske skjemaet

– Milepæler og aktiviteter

– Kostnads- og finansieringstabeller

– Fordeling av kostnader på støttemottakere

– Populærvitenskapelig framstilling

3. Oppdaterte/nye vedlegg

– Oppdater prosjektbeskrivelsen 

– Last opp egenerklæringsskjemaene 

– Last opp ev. datahåndteringsplan 



Kontrakt og samarbeidsavtaler



Kontraktsetablering

• Kontrakten består av følgende elementer:

— Avtaledokument

— Prosjektbeskrivelse

— Generelle kontraktsvilkår (Forskningsrådet)

— Samarbeidsavtaler

• Dette definerer prosjektet – her bør alle forhold være så 
klare som mulig

• Prosjektsammendraget offentliggjøres

• Ved all kommunikasjon angående prosjektet: bruk 
prosjektnummer



Kontraktsetablering - roller

All kommunikasjon om kontrakter og rapportering foregår til 
«Administrativt ansvarlig» og «Prosjektleder»

Administrativt ansvarlig: 

den som har fullmakt til å representere og forplikte 
bedriften/institusjonen overfor Forskningsrådet

Prosjektleder: 

den som skal ivareta den faglige framdriften og 
gjennomføringen av prosjektet

PS! kun administrativt ansvarlig kan sende inn kontrakten



eKontrakt på «Mitt nettsted»

Kun administrativt ansvarlig som aksepterer kontrakt
(Både prosjektleder og administrativt ansvarlig har lesetilgang)



Samarbeidsavtaler – med krav om innhold og ikke mal

Krav om hva avtalene skal inneholde er nedfelt i Generelle vilkår for FoU-prosjekter



Forslag til maler for samarbeidsavtaler

• Forskningsrådet har flere forslag til maler

– Generelle maler

– Egne maler for KPN og IPN utarbeidet av Forskningsrådet og bransjen

• Prosjektansvarlig er ansvarlig for å følge statsstøtteregelverket

– IPR og bruksrett

– Kontrakten med NFR har prioritet over samarbeidsavtalen.

Malene finnes her:
https://www.forskningsradet.no/no/Samarbeidsavtaler/1253992589820

https://www.forskningsradet.no/no/Samarbeidsavtaler/1253992589820


Rapportering - Regnskap - Økonomi



Framdriftsrapport

• 2 frister årlig: 1. juni og 1. desember

• Anmodning legges ut på Mitt nettsted og varsles på epost

• Bruk veiledningen fra www.forskningsradet.no
«Søk om midler», «Prosjektrapportering», «framdriftsrapport» (pdf)

• Temaer: publisering, formidling, andre tellbare resultater, og internasjonalt 
samarbeid

• Rapportering av status og hva som er gjort: 
– Populærvitenskapelig framstilling og Melding til Forskningsrådet

http://www.forskningsradet.no/


Framdriftsrapport: Mitt nettsted



Hva er vi opptatt av:

• Å få en utsjekk av status, ikke detaljkontroll

• Å få prosjektleders egen vurdering av resultater og framdrift

• Går det etter planen? 

Dekke vårt behov for informasjon, til formidling

• Å  få oppdatert informasjon om stipendiater

• Å få oppdatert info om publisering og andre tellekanter

• Gode historier om vel anvendte forskningsmidler



Melding til Forskningsrådet

• Kommenter status på alle milepæler i 
prosjektet.  

• Innhold: aktiviteter, framdrift, konfidensielle 
resultater, problemer som ikke er omtalt i 
noen av de andre kommentarfeltene mv.



Prosjektendringer underveis 

• Gjøres via «mitt nettsted»

• Endringer kan omfatte, eksempel:

– Fremdrift / forsinkelser (i stipendiater, i oppstart)

– Økonomi

– Samarbeidspartnere

• Hva skjer?

– Fortløpende behandling

– Dialog

– Ny kontrakt? 

• Obs: ubrukte midler overføres ikke automatisk mellom år – det må det søkes om!

• Søknad om mulig prosjektendring må sendes inn før nyttår hvis midler må overføres 
fra/til inneværende budsjettår – med begrunnelse!

Her finner man informasjon om 
hvordan prosjektendringer sendes 
inn:
https://www.forskningsradet.no/no/
Prosjektendringer/1254025650899

https://www.forskningsradet.no/no/Prosjektendringer/1254025650899


Sluttrapport

• Sluttrapport består av framdriftsrapport 
og resultatrapport 

• Frist: 1. måned etter prosjektets avslutning

• Siste prosjektregnskapsrapport og sluttregnskap for hele 
perioden 

• Resultatrapport

– 2-4 sider

– Se veiledning på Forskningsrådets nettsider

– Drøft prosjektgjennomføring og resultatoppnåelse opp mot 
opprinnelige mål

• Siste framdriftsrapport

– populærvitenskapelig framstilling må reflektere at 
prosjektet er sluttført – denne teksten lever «evig»



Tidsplan for økonomirapportering og utbetaling

Regnskaps-
rapport

1. tertial 
utbetaling

20.01

Sl
u

tt
ra

p
p

o
rt

April

2. tertial 
utbetaling

3. tertial 
utbetaling 
restbeløp

Februar

Juni

2Q 3Q 4Q 1Q

Kontraktsendringer ved avvik



Regnskapsrapporten
38

• Kostnader og finansiering som rapporteres i 
prosjektregnskapsrapporten skal kunne 
gjenfinnes i virksomhetenes offisielle 
regnskap

• Det er prosjektets ansvar å påse at 
prosjektkostnadene følger det som er avtalt 
i kontrakten

• Vi har kun lov til å utbetale de faktiske 
kostnader for året, og blir det for høye 
utbetalinger må dette tilbakebetales



Digital regnskapsrapport - eRegnskap

15.02.2019 39

• Logg inn på Mitt nettsted

• Regnskapsrapport finnes under utestående rapporter

• Regnskapsrapporten er tilgjengelig og kan jobbes med hele året.

• Når det er satt frist på rapporten kan den sendes inn

• I midten av desember inneværende år gjøres rapporten tilgjengelig for innsending. Fristen er 
alltid 20. januar

• Det er kun administrativt ansvarlig som kan akseptere regnskapsrapporten før den sendes inn. 
Nå rapporten er akseptert av administrativt ansvarlig kan også prosjektleder sende inn

• All innlagt data under personal og indirekte kostnader lagres og ligger på rapporten fra år til år 
under prosjektets levetid



Kostnader per prosjektpartner
40

1. Personal og indirekte kostnader
– Gjelder både prosjektansvarlig foretak og norske samarbeidspartnere i næringslivet
– Kun prosjektrelevante timer
– Begrensning timesats og antall timer

2. Innkjøp av FoU-tjenester
– Personal- og indirekte kostnader hos FoU-leverandør, også internasjonale (faktura)
– Rundsum stipendiater FoU-leverandør (faktura)

3. Utstyr
– Prosjektspesifikt utstyr uten gjenbruksverdi
– Leiestedskostnader
– Avskrivningskostnader

4. Andre driftskostnader
– Reiser, formidling og kommunikasjon
– Forbruksmateriell



1.1 personal og indirekte kostnader - IPN

15.02.2019 41

Bedrifter/Næringsliv

• Prosjektleder, vitenskapelig og teknisk personell,  og  andre FoU-medarbeidere i den grad de utfører FoU-
oppgaver i prosjektet både hos prosjektansvarlig og samarbeidspartnere i næringslivet som er registrert i 
Norge

• Kostnadene for den enkeltes medarbeider spesifiseres med en timesats

• Timesatsen er maksimalt 1100,- kroner/time og skal dekke lønnskostnader og sosiale kostnader for FoU-
medarbeiderne i prosjektet, samt indirekte kostnader knyttet til gjennomføringen av prosjektet, slik som 
husleie, administrative støttefunksjoner, IT-systemer osv

• Bare reelle, faktiske kostnader som er bokført i virksomhetens offisielle regnskap kan tas med

• Beregningsfaktoren er maksimalt 1,2 ‰ av nominell årslønn, av erfaring mellom 0,8 og 1,2 promille

• En person kan maksimalt belaste prosjekter finansiert av Forskningsrådet med 1850 timer per år



Eksempel: Personal- og indirekte kostnader – beregningsfaktor
Bedriftene må selv regne ut hva som er riktig beregningsfaktor hos den enkelte bedriften. 

Kolumnetittel

42

Årslønn 800 000

Arbeidsgiveravgift (14,1 %) 112 800

Pensjonsinnskudd (7 % av lønn opptil 7,1 G) 48 151

Pensjonsinnskudd (25,1 % av lønn fra 7,1 G til 12 G) 28 145

Forsikringer 10 000

Opplæring 50 000

Kurs/egenutvikling 20 000

Velferdskostnader 20 000

Andel husleie/strøm 50 000

PC, mobil, data 30 000

HR, HMS, regnskap 30 000

Personal- og indirekte kostnader per år 1 199 096

Årsverk 1 700

Timesats 705

Beregningsfaktor 0,0882 %

Timesats = 
𝑙ø𝑛𝑛 + 𝑠𝑜𝑠𝑖𝑎𝑙𝑒 + 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡𝑒

å𝑟𝑠𝑣𝑒𝑟𝑘
= 
1 199 096

1700
=705 kr

Beregningsfaktor = 
𝑡𝑖𝑚𝑒𝑠𝑎𝑡𝑠

𝑙ø𝑛𝑛
= 

705 𝑘𝑟

800 000 𝑘𝑟
= 0,88 ‰

0,88 ‰ < 1,2 ‰ 

705 kr < 1100 kr

Reelle regnskapsførte kostnader skal ligge til grunn (utbetalt lønn, kontorleie osv.)



1.2 innkjøp av FoU

15.02.2019

l

43

• Her føres kostnader ved kjøp av FoU-tjenester fra leverandører til prosjektet. 

• En FoU-leverandør er en forskningsorganisasjon eller et foretak som utfører kontraktsfestede 
FoU-oppgaver for prosjektansvarlig eller andre identifiserte prosjektpartnere. 

• Eventuelle stipendiatkostnader som inngår i leverandørens oppdrag skal budsjetteres etter 
gjeldende rundsumsatser.

• Alle kostnader hos FoU-leverandør skal føres som innkjøp av FoU, dette inkluderer også 
«andre driftskostnader» og ev. utstyr



1.3 Utstyr

15.02.2019 44

• Kostnader til anskaffelse og drift av utstyr/forskningsinfrastruktur som er nødvendig for å 
gjennomføre prosjektet, herunder avskrivingskostnader på utstyr/forskningsinfrastruktur 
anskaffet for andre midler enn gjennom tildelinger fra Forskningsrådet. Hver post skal 
spesifiseres. 

• Utstyr som har gjenbruksverdi utover prosjektet, føres som avskrivning

• Utstyr som ikke har gjenbruksverdi utover prosjektet, regnes som en prosjektkostnad



Utstyrskostnader med gjenbruksverdi

15.02.2019 45

• Utstyr , herunder laboratorie- og kontorutstyr, som har gjenbruksverdi utover det omsøkte 
prosjektet og en anskaffelsesverdi under 100 000 kr, forutsettes finansiert av 
prosjektdeltakerne selv. 

Kostnader til slike utstyrsanskaffelser skal ikke inkluderes i prosjektkostnadene.

• Dersom et prosjekt skal benytte utstyr som har gjenbruksverdi utover prosjektet, til en 
anskaffelsespris på mer enn 100 000 kr, som er anskaffet uten støtte fra Forskningsrådet, kan 
avskrivningskostnader for dette utstyret godkjennes som en del av prosjektkostnadene



• Andre prosjektrelaterte kostnader som er nødvendige for å gjennomføre prosjektet og 
ikke er dekket i de andre postene,  for eksempel:

– Materiell som ikke er knyttet opp til utstyr

– Kostnader til reise og opphold

– Prosjektspesifikke formidlingsaktiviteter

– Tilgjengeliggjøring av forskningsdata fra prosjektet 

• Alle postene må spesifiseres!

1.4 Andre driftskostnader



MVA

15.02.2019 48

• Dersom MVA føres som en kostnad, må dette bekreftes med «Erklæring om merverdiavgift» 

• Virksomheter som er merverdiavgiftspliktige, eller som kan få merverdiavgift (MVA) refundert 
av staten i henhold til Lov om momskompensasjon, skal ikke føres MVA som kostnad i 
prosjektet. 

• MVA skal kun føres opp når dette utgjør en faktisk kostnad for prosjektpartneren.



Lykke til!


