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Støtte til FoU-prosjekter
• Forskningsmobilisering Agder 

Max kr. 200 000 per prosjekt forprosjekt 
30 prosent egeninnsats

• RFF
Forprosjekt inntil kr. 500 000 forprosjekt
Hoved prosjekt 1 – 5 mill. 
50% egeninnsats – fortrinnsvis dokumenterte timer

• Norges forskningsråd
Veldig mange virkemidler og programmer
Inntil 15 millioner i hovedprosjekt
IPN, Skattefunn, Nærings-PhD

  



• Det forutsettes en samarbeidsavtale med godkjent FoU-
institusjon (Universitet, høgskole, forskningsinstitutt etc.)

• Kun støtte til FoU-delen av innovasjons- og 
utviklingsprosjekter

• Egeninnsatsen varierer litt etter type forskningsprosjekt 
og påvirkes av en del faktorer som bedriftens størrelse, 
samarbeidsformer og internasjonale partnere.
- Reelle lønnskostnader og andre direkte kostnader.
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Kompetansemegling

• Kompetansemeglere
• Går gjennom innovasjonsprosjektet og finner 

kompetansehull
• Finner riktig virkemiddel
• Hjelper til å koble på riktig FOU-leverandør
• Veileder i søknadsprosessen
• Gratis tilbud fra Fylkeskommunen



Kompetansemeglerne i Agder
Pågang Næringshage:
Iselinn Kongsten iselinn@pagang.no.no 91 15 74 67

Camilla Grantham camilla@pagang.no 97 07 12 97

Kristoffer Lyngvi-Østerhus kristoffer@pagang.no 46 46 58 79

Innoventus Sør:

Runar Brøvig runar.brovig@innoventussor.no 46 66 06 41

Ludvig Nordal ludvig@innoventussor.no 40 41 03 93

Lindesnesregionen Næringshage:

Hilde Tallaksen hilde@naringshagen.no 99 24 36 35

Are Østmo are@naringshagen.no 41 45 27 25

Lister Nyskaping:

Christiane Skage christiane.skage@listernyskaping.no 95 82 64 06

Merethe K Jerstead merethe@listernyskaping.no 90 69 04 11

Kjell Vidar Netland Kjell.vidar.netland@listernyskaping.no 95 97 41 45

Jørgen Tjørhom jorgen.tjorhom@listernyskaping.no 91 31 24 02





Sea Puffin - avansert båt for vedlikehold av 
vindmøller til havs, ESNA

Når mannskapet skal over fra båten til 
vindturbinen, er det viktig at farkosten 
ligger rolig i vannet. Bildet er tatt under 
testing ved Equinors Hywind-anlegg i 
Skottland.

Det har jo vært en av de kjekkeste tingene med dette 
forskningsprosjektet; å gå fra en svært teoretisk modell til 
en båt som faktisk er der ute og kjører nå, sier Nordgård-
Hansen.



Foamrox – erstatter betong med resirkulert glass

Bærekraftige materialer for industriutvikling rettet mot tunnelsikring og bygg-
og anlegg

Forskningsprosjekt der målsettingen har vært å utvikle og dokumentere 
egenskapene for et patentert materiale egnet for tunnelsikring og bruk i bygg-
og anleggsbransjen.

Forskningen omfatter blant annet tester av om materialet er vanntett, 
frostsikkert og brannsikkert.

Kollisjonsstyrke, trykkfasthet og dimensjonsstabilitet er dokumentert, og 
økonomiske og miljømessige aspekter ved bruken av materialet er vurdert.

Foamrox AS har gjennomført prosjektet i samarbeid med Sintef, Rise Fire 
Resarch, NIRAS og Universitetet i Agder.

Foamrox har hittil levert til 19 tunnelprosjekter. 

Nå får industribedriften over åtte millioner kroner fra Innovasjon Norge, 
øremerket til å utvikle et produkt som kan erstatte PE-skum og betong i 
selve tunnelhvelvingen.

ARENDAL: - Det betyr mye for oss at Innovasjon Norge tror på oss og 
ønsker å bidra i arbeidet, sier Glenn Jakobsen, daglig leder for 
Foamrox.

Den arendalsbaserte bedriften som nå flytter til Froland med planer om 
å etablere fabrikk, fikk et gjennombrudd i tunnelmarkedet i 2019. 
Bedriften leverte da produkter til 9 forskjellige veiprosjekter, blant annet i 
tunnel på nye E 18 mellom Arendal og Tvedestrand.



Dyreparken - Digitalisering
• 2016-2019

INSITE: Datadrevet utvikling og drift av 
opplevelsesnæringen
12,8 mill. i støtte fra Forskningsrådet

• 2022-2025
AIM – Kunstig intelligens i multiformat
Samarbeid med Quisten animasjon as, 
InFuture as og UiA
14 mill. i støtte fra Forskningsrådet



• Forskningsmobilisering Agder:
Bjarne Sverkeli 
Epost: bjarne.sverkeli@agderfk.no
Tlf.: 90706160

• Regionale forskningsfond Agder (RFF)
Stian Reiersen
Epost: stian.reiersen@agderfk.no
Tlf.: 47354144

• Norges Forskningsråd
Tor Borgar Hansen
Epost: tbh@forskningsradet.no
Tlf.: 91140758
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