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Konkret eksempel: input til kartlegging av 

distribusjon av kortreist mat i Viken
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Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert under CC BY-SA

Forskningen 
sammenstiller, 
analyserer og 
konkluderer

Startups deler 
kunnskap og 

erfaringer

https://storeggen.blog/page/32/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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forprosjekt for mobilisering til 
forskningsbasert næringsliv. 
Bedrifter med liten eller ingen 
forskningserfaring, 2/3 til FoU, 
inntil 300 000kr/70% støtte

RFF Oslo Kvalifiseringsstøtte: 
bidra til å kvalifisere til 
hovedprosjekt. Må 
sannsynliggjøre potensialet for 
verdiskaping og bærekraftig 
innovasjon. Bedrifter og offentlig 
sektor, 100-350k/50% støtte

Markedsavklaringspenger fra 
Innovasjon Norge: for 
eksempel teste forretningside, 
markedsbehov osv, kun 
eksterne kostnader, men ikke 
krav til egenfinansiering (50-
100k.)
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innovasjonsprosjekter i næringslivet 
2022. Utlysning i april, søknadsfrist i 
september.

Skattefunn (NFR): skattefradrag for 
dokumenterte FoU-utgifter som er 
målrettet og avgrenset, har nyhetsverdi 
i kunnskap/ferdigheter og produkt/

tjeneste/prosess og til nytte for videre 
kommersielle aktivitet. 19% fradrag, 
maksimal timesats 700kr.

Pilot T: søknadsfrist september

Innovasjonsprosjekt i næringslivet 
(IPN): for bedrifter som søker 
fornyelse, ny kunnskap, samarbeid, 
samfunnsbidrag og risikoavlastning. 4-
20mill kr, støttegrad 25-50%. 
Søknadsfrist i september.

Tilskudd fra Innovasjon Norge: 
teknologirisiko, utviklingsorienterte 
aktiviteter

Smart Oslo: tilskuddsordning for 
kommunal virksomhet (søker) i 
samarbeid med næringslivet og/eller 
utdannings- og forskningsinstitusjoner 
for å teste og demonstrere løsninger 
på kommunale utfordringer (50-1000k)

Grønn Plattform: grønn omstilling i 
næringslivet 
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Lån fra Innovasjon Norge: 
kortere vei til marked, 
markedsorienterte aktiviteter

Designdrevet 
innovasjonsprogram (DIP) –
Doga: finansiering til økt 
brukerfokus, mål: økt 
konkurranseevne i næringslivet, 
fornye offentlig sektor, gode 
design- og arkitekturpolitiske 
råd (lav tildelingsgrad, god 
oppfølging)

Eksportfinansiering
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Forskning med 
i utviklingen av 
nye mobilitets-

løsninger

Ide/

utlysning
Søknad

Tilslag og 
gjennomføring

Dokumentasjon 
(TØI-rapporter/ 

artikler), 
konferanser

Ta kunnskapen 

videre (for eksempel 

i pilotprosjekter?)



Side

Startuplab Mobility + TØI Meetup
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Takk for meg!

Ta gjerne kontakt:

Elise Caspersen 

Forsker II

elc@toi.no


