
Vedlegg 3b: Definisjoner for registrering av bruken av 
midler over kap. 551 post 60 og kap. 552, post 72 for 
Norges Forskningsråd 

1. Felles registreringer fra alle satsinger under kap. 551 post 60 og kap. 
552, post 72 
 Engasjement: Antall regionale tilsagn/prosjekt 
 Gjennomsnittlig finansieringsandel: Andel(%) av samlet offentlig 

finansiering(inneværende års budsjett) 
 Kvinner: Tiltak som er rettet mot kvinner spesielt eller som har som formål å 

treffe kvinner spesielt. 
 Unge: Tiltak som er rettet mot ungdom eller unge i etableringsfasen spesielt, eller 

som har som formål å treffe unge spesielt (18 - 35 år). 
 Innvandrere: Tiltak som er rettet mot innvandrere spesielt, eller som har som 

formål å treffe innvandrere spesielt Med innvandrer mener vi en person som selv 
har innvandret til Norge, eller som har to foreldre som er født i utlandet. 

 Miljø: Tiltak som er miljøbegrunnet, der hovedformålet med prosjektet er å bidra 
til naturmiljøforbedringer, miljøforbedrende kommersialiseringer, forbedret 
miljøkvalitet i produkter, produksjonsprosesser osv, alternative energikilder og 
prosjekter som skal bidra til bedre ressursforvaltning. 

 Interreg: Prosjekt som er en del av Interregprogram A, B eller C 
 
 

2. Felles registreringer fra aktører som mottar midler over kap 552, post 
72: 
 

Kvinnerettet 
Dette kjennetegnet skal benyttes dersom prosjektet oppfyller minst ett av følgende 
kriterier: 
 
 Kvinner som starter egen virksomhet(antall) 
 Er spesielt rettet mot å øke kompetansen til kvinner ansatt i foretaket.(antall) 
 Kvinner utgjør mer enn 30 % av styremedlemmene eller ledelsen i en bedrift.(antall) 
 Bidrar til å øke antall kvinnelige eiere, styremedlemmer, ledere eller er spesielt rettet 

mot å øke antall sysselsatte kvinner(antall) 
 
Felles satsinger/programmer 
Midler som bevilges fra en nasjonal virkemiddelaktør til en annen, skal rapporteres i sin 
helhet av prosjekteier(samlet rapportering) 
 

 
3. Registrering av innsats under arbeidsmål: Hovedtyper og 
underkategorier 

Arbeidsmål 1.1.a): Kunnskapsmessig - og innovasjonsinfrastruktur gjennom 
samlokalisering og samarbeid mellom bedrifter og grundere 
Dette omfatter prosjekter/aktivitet som innebærer etablering og drift av fysiske 
lokaler for samlokalisering av bedrifter og gründere, med samarbeid eller 
fellesaktiviteter mellom bedrifter, gründere og rådgivere lokalisert innenfor det 
fysiske miljøet. 
Med næringshager, inkubatorer, distribuerte inkubatorer, kunnskaps- og 
forskningsparker menes:  



 Næringshager omfatter institusjoner som tilbyr samlokalisering av bedrifter med 
spesialisert kompetanse i næringssvake områder.  

 Inkubatorer omfatter utviklingsmiljø for nye bedrifter som består av fysiske lokaler, 
kunnskap og nettverk. Normalt har en inkubator fysisk tilknytning til et fagmiljø hvor 
det gis organisert tilgang på kompetanse, erfaring, råd, veiledning og kapital.  

 Distribuerte inkubatorer omfatter en variant av inkubator som har som mål å etablere 
nettverk og system for å overføre inkubatorkompetanse til mer næringssvake 
områder, og dessuten å legge til rette for at ideer og produkter kan utvikles 
profesjonelt utenom de store kunnskapsmiljøene.  

 Forsknings-/ kunnskapspark menes en organisasjon som både tilbyr et fysisk miljø for 
gründere og bedrifter og som dessuten kjennestegnes ved:  

o At det er formelle operasjonelle koblinger med et universitet, en høyskole eller 
en forskningsinstitusjon.  

o Å være en tilrettelegger for etablering og vekst i særlig kunnskapsintensive 
virksomheter.  

o Å være en aktiv tilrettelegger for kunnskapsoverføring mellom de(n) lokale 
forsknings-/utdanningsinstitusjonen(e) og foretakene som til enhver tid er 
lokalisert i parken. Mens en forskningspark gjerne har en kobling til et 
universitet, har en kunnskapspark ofte en kobling mot en høyskole. 

 
Midler til andre fysiske miljø med lignende type aktivitet skal registreres som annet. 
Tilrettelagte næringsareal som for eksempel nærings- eller industriparker skal registreres 
som kommunale, næringsrettede investeringer.  
 
Arbeidsmål 1.1.b: Utvikling og styrking av nettverk mellom bedrifter, og 
bedrifter, FOU- miljø og offentlige aktører  
Dette omfatter prosjekter/ aktiviteter som bidrar til å utvikle og styrke nettverk mellom 
bedrifter og mellom bedrifter og ulike offentlige aktører og kunnskapsmiljø, for å fremme 
samarbeid, tillit, nærhet, utveksling av kunnskap og endring av holdninger både hos 
bedrifter og kunnskapsinstitusjoner. Midler til høyskoler og regionale forskningsinstitutter 
skal registreres som faktisk fordeling til den enkelte institusjon. Eksempler på satsinger 
kan være programmer rettet mot bedrifter i lokale- og regionale næringsmiljø, bransjer, 
verdikjeder eller klynger, f.eks VS2010, MOBI, Arena og NCE o.l.  

 
o Miljø: Antall regionale tilsagn/prosjekt  
o Regionale forskningsinstitutter: defineres som forskningsinstitutter som er 

FOKUS institutter 
o Kunnskapsmiljø: defineres som regionale, nasjonal og internasjonale FOU-

institusjoner inkludert nasjonale bransjeinstitutter.  
o Aktivt deltagende bedrifter: bedrifter som er aktive samarbeidspartnere i 

regionale prosjekter 
o Deltagende kunnskapsmiljø: kunnskapsmiljø som er aktive samarbeidspartnere 

i regionale prosjekter 
 

Arbeidsmål 1.2: Øke innovasjonsevnen og –takten i etablerte bedrifter(eldre 
enn 2 år). 
-enkelttiltak og programmer overfor bedrifter som skal bidra til å øke den enkelte 
bedrifts evne og mulighet til videreutvikling. Her registreres tiltak som kommer den 
enkelte bedrift til gode og der hovedfokus er utvikling av den enkelte bedrift.  
 

o Innovasjon omfatter prosjekter der hovedmålet er innovasjon, definert som 
utvikling og introduksjon av nye produkter og tjenester og utvikling og bruk av 
nye produksjonsprosesser og organisasjonsformer herunder også prosjekter 
basert på FOU, Idéutvikling som omfatter utvikling av ideer med siktemål 



lisensiering av et produkt, tjeneste eller produksjonsprosess. Dette vil være et 
typisk formål for oppfinnerstipend.  

o Kompetanseutvikling omfatter prosjekter i foretak hvor hovedmålet er å utvide 
og/eller heve kompetansen. Eksempler er prosjekt som er med prosjektet rettet 
mot kompetanse-, strategi- og ledelsesutvikling eller markedsføring og -
undersøkelser.  

o Kapasitetsutvidelse, rasjonaliseringer eller strukturtilpasninger der dette er 
hovedformålet registreres her(jf Ins definisjon).  

o Fellestiltak omfatter tiltak overfor flere bedrifter/aktører der formålet er å styrke 
bedriftens innovasjonsevne eller å øke bedriftens kompetanse. 
 
 

Arbeidsmål 1.3: Tiltak for økt entreprenørskap og økt 
entreprenørskapskultur:  

a) Innovasjon. kompetanseutvikling og fysiske investeringer i nyetablerte 
bedrifter yngre enn 2 år 

-enkelttiltak og programmer overfor bedrifter som skal bidra til å øke den enkelte 
bedrifts eller gründers evne og mulighet til etablering eller videreutvikling. 
Eksempel på aktivitet er lån og tilskudd til bedrifter, fysiske investeringer, 
kapasitetsutvidelser og ulike bedriftsrettede kompetanseutviklingstiltak på tema 
som for eksempel teknologi, strategi, markedskunnskap, design og ledelse. Her 
registreres tiltak som kommer den enkelte bedrift til gode og der hovedfokus er 
utvikling av den enkelte bedrift.  
- Innovasjon omfatter prosjekter der hovedmålet er innovasjon definert som 

utvikling og introduksjon av nye produkter og tjenester og utvikling og bruk av 
nye produksjonsprosesser og organisasjonsformer herunder også prosjekter 
basert på FOU, Idéutvikling som omfatter utvikling av ideer med siktemål 
lisensiering av et produkt, tjeneste eller produksjonsprosess. Dette vil være et 
typisk formål for oppfinnerstipend.  

- Kompetanseutvikling omfatter prosjekter i foretak hvor hovedmålet å utvide 
og/eller heve kompetansen. Eksempler er prosjekt som er rettet mot 
kompetanse-, strategi- og ledelsesutvikling eller markedsføring og –
undersøkelser. 

- Fellestiltak omfatter tiltak overfor flere bedrifter/aktører der formålet er å styrke 
bedriftens/gründerens innovasjonsevne eller å øke bedriftens/gründerens 
kompetanse. 

 
b) Tiltak som fremmer kommersialisering og knoppskyting fra etablerte 

bedrifter, industriinkubator og annen innsats rettet inn mot medarbeidere 
og ledelse i etablerte bedrifter for å fremme nyetableringer.  

 
o Med industriinkubator menes et virkemiddel for knoppskyting fra 

eksisterende næringsmiljø. En industriinkubator er knyttet opp mot en 
eller flere industribedrifter i stedet for å være knyttet opp mot et 
forskingsmiljø. «Moderbedriftene» medvirker aktivt til knoppskyting 
eller i utvikling av nye virksomheter. 

o Med antall forskningsbasert forretningsidè det arbeides med, menes 
ideer og prosjekter som vurderes med tanke på kommersialisering.  

o Med antall kommersialiseringsprosjekter menes: 
Kommersialiseringsprosjekter som det arbeides med for å bringe ideer 
med stort kommersielt potensial frem til bedriftsetablering eller 
lisensiering.(det er altså besluttet at kommersialiseringen skal 
gjennomføres, og man er i gang med arbeidet) 

 
 



c) Andre tiltak/felles etablerertiltak i form av for eksempel etablererskoler, 
etablererkontor, nettverkskreditt, nyskapingspriser og lignende.  

 
d) Med mobilisering og økt entreprenørskapskultur i utdanningsløpet mener vi 

all aktivitet for entreprenørskap i grunnskole og videregående skole, 
inkludert skole-næringslivssamarbeid i form av partnerskapsavtaler og 
etablering av elev, - eller ungdomsbedrift. Etablering av studentbedrift 
registreres under tiltak som fremmer kommersialisering av ideer i FoU i 
høyere utdanning. 

 
 
Med andre tiltak menes tiltak som ikke kan plasseres i en av de 9 
hovedkategoriene over, som tjeneste og programutvikling, utredninger og 
analyser som ikke direkte faller inn under et av arbeidsmålene. Vi ber om at 
innholdet i disse tiltakene spesifiseres slik at systemet kan videreutvikles for å ta 
høyde for aktivitetstyper som eventuelt ikke er fanget opp innenfor dette 
systemet.  

 
 
 

3. Registrering på geografi 
 
Registrering av innsats skal skje på kommunenivå. Prosjekt/programmer som brukes 
i en eller flere kommuner, registreres på de aktuelle kommunene, eventuelt med 
spesifisert fordeling dersom det finnes. Prosjekt/programmer som skal styrke 
funksjoner og miljø i et senter/en by registreres på den aktuelle kommunen, selv om 
det bl.a. skal bidra til å styrke en større region/fylket. Unntak for dette er: 
Prosjekt/programmer som skal styrke kunnskapsgrunnlaget for virkemiddelbruken, 
fremme samarbeid mellom aktører i et fylke eller flere fylker, eller som er et 
fellestilbud til aktører fra alle deler av et fylke, registreres bare på fylkesnivå der den 
aktivt deltagende sluttmottaker ikke er kjent ved registreringstidspunktet.  

 


