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Del I Kriterier for kvalitet:  

Kriteriene vurderes på en skala fra 1 til 7; der 7 er best og 1 er dårligst. Det må 

registreres en karakter og en tekstlig vurdering på hvert kriterium.    

Prosjektet må vurderes til minst 4 på alle kriterier for å få finansiering.  

Under de to første kriteriene er det innovasjonsideen som vurderes. De to siste kriteriene 

gjelder gjennomføring av forprosjektet.  

 

1. Forskning og innovasjon. 

Se avsnitt om hovedmål og delmål, samt prosjektbeskrivelsen i søknaden 

Ved vurdering av forskning og innovasjon skal følgende vurderes:  

I hvilken grad representerer innovasjonsideen en ambisiøs innovasjon som har behov for FoU-

aktiviteter? 

• I hvilken grad representerer innovasjonsideen noe nytt?  

• I hvilken grad retter innovasjonsideen seg mot tydelige behov eller nye 
markedsmuligheter for bedriften som søker prosjektet?  

• I hvilken grad er FoU-aktiviteter i forprosjektet egnet til å avklare behovet for 
forskning i videre utvikling av innovasjonsideen?  

 

2. Virkninger og effekter 

Ved vurdering av virkninger og effekter, skal følgende vurderes:  

I hvilken grad har innovasjonsideen potensial for betydelige gevinster for bedriften, og også 

grunnlag for øvrige positive samfunnsmessige effekter?  

• I hvilken grad kan innovasjonsideen ha potensial for bedriftsøkonomiske gevinster for 
bedriften? 

• I hvilken grad kan innovasjonsideen bidra til at bedriften blir mer bærekraftig? 

• I hvilken grad kan innovasjonsideen ha positive bærekraft- eller samfunnseffekter?   

• I hvilken grad er de potensielle virkningene og effektene av innovasjonsideen 
formulert og sannsynliggjort? 
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3. Gjennomføring 

Ved vurdering av gjennomføring, skal følgende vurderes:  

I hvilken grad gir forprosjektplanen et godt grunnlag for gjennomføring? 

• Hvor god er prosjektplan med mål, arbeidspakker, milepæler og ressursinnsats? 

• I hvilken grad vil prosjektet ha tilgang til nødvendig FoU-kompetanse? 

• I hvilken grad fremtrer prosjektet som strategisk forankret hos søkerbedriften? 

• Har bedriften en troverdig ambisjon for videre utvikling av innovasjonsideen når 
forprosjektet er gjennomført? (f.eks. i form av hovedprosjekt) 

 

4. Prosjektidéens relevans  

I hvilken grad er prosjektet i samsvar med krav og føringer i utlysningen? 

Ved vurdering av relevans, skal følgende vurderes:  

• I hvilken grad vil forprosjektet gi bedriften kompetanse og erfaring med FoU 
prosjekter? 

• I hvilken grad vil støtte fra Forskningsrådet utløse økt FoU-satsing hos bedriften som 
søker og tilføre prosjektet merverdi utover den finansielle støtten? 

• Hvor godt er Forprosjektets tema koblet til de regionale satsingsområdene. 

 

5. Samlet vurdering 
 Gi en kort samlet vurdering av prosjektsøknaden.  

 

Del II Seleksjonskriterier:  

(besvares med ja/nei) 

• Er søker en bedrift (eller offentlig institusjon) med liten FoU-erfaring, slik det er 
definert i utlysningen? 

• Er bedriften tilknyttet regionen den søker midler fra? 
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Karakterskalaen:  

De tre vurderingskriteriene skal bedømmes etter en sjudelt karakterskala. Denne skalaen er lik for 

alle kriteriene.  

Karakter  Beskrivelse 

7 
Fremragende 

Søknaden svarer særdeles godt på kriteriet. Den har ingen mangler. 

6 
Svært godt 

Søknaden svarer svært godt på kriteriet. Den har få, uvesentlige, mangler. 

5 
Meget godt 

Søknaden svarer meget godt på kriteriet, men den har noen få mangler. 

4 
Godt 

Søknaden svarer godt på kriteriet, men den har flere mangler.  

3 
Mindre godt 

Søknaden svarer mindre godt på kriteriet. Den har flere, vesentlige, mangler. 

2 
Svakt  

Søknaden svarer ikke godt på kriteriet. Den har overvekt av vesentlige mangler. 

1 

Dårlig 

Søknaden svarer ikke på kriteriet, eller kan ikke vurderes fordi den er ufullstendig og 

mangler viktig informasjon. 

 

 


