Oppsummering fra VRI/RFF-samlingen på Hurtigruten 9.-10. mars 2011

Tiltaksplan for at VRI og RFF skal bidra til flere større/ internasjonale FoUprosjekter i Nord-Norge

Tiltak for å få bedre uttelling på søknader til EU-programmene
Være tydelig på både internt og eksternt på at EU-midler er “politiske penger” som skal brukes til
å oppnå konkrete resultater. Dette er i liten grad midler som kan brukes til grunnforskning.
Bruke midler innenfor kvalifiseringsstøtte til kunnskapsbygging om EU-søknader. Disse midlene
må også kunne brukes til å leie inn profesjonell bistand til søknadsskriving. Andre land (bla
Finland) har slike ordninger.
o

SINTEF/NTNU har etablert søknadskontor med ca 15 ansatte.
Har en suksessrate på 20 %.

o

UiS har spesialisert søknadsskrivingen, har høy tilslagsscore

o

Vurdere om de to universitetene kan ta en særskilt rolle for å høyne kompetansen på
søknadsskriving

o

Søknadsprosessene til EU-systemet er svært ressurskrevende, noe som medfører at
instituttene ikke har råd til slike prosesser. Se på ordninger som kan avlaste/bistå på
dette området

Invitere andre som har god kompetanse/resultater til å dele sine erfaringer med oss
o

Trondheimsmiljøet har fått til mye (tilslagsprosenten økt fra 14 til 30%)

o

Bruke de store prosjektene som OiN som utgangspunkt for søknadsutvikling

Jobbe aktivt og tidlig nok med å skaffe matchingsmidler
Bruke Brüsselkontoret aktivt til å skaffe informasjon/kontakter
Gå inn som partner i andre EU-prosjekt for å skaffe erfaring
RFF bør koble seg på ERA-nett.
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Bygge nasjonale og internasjonale nettverk
Se på internasjonale prosjekter også utenfor EU(s rammeprogram)
Innovasjonssystemene er internasjonale. Bruke VRI/RFF som infrastruktur for å hente
internasjonal kompetanse til regionen. Den nasjonale VRI-strukturen kan være koblingsboks,
noe av det samme kan vi tenke også på internasjonalt nivå
o

Lære av IN og NFRs nasjonale nettverk, rolledeling

o

Støtte/bidra til deltagelse i internasjonale forskernettverk

o

Hente inn og ta i bruk kunnskap utenfra og ta den i bruk, men vi må være ute i
miljøene for må klare dette

o

Bruke globale selskaper til å hente global kompetanse (Statoil)

o

Vi kan være et ”mottaksapparat” eller ”nedhentingskompetanse” for internasjonale
program – i samspill med strukturene i VRI regionalt

Viktig å identifisere gode internasjonale møteplasser for bedrifter slik at de ser verdien av å
komme ut
Identifisere andre sterke nettverk som vi kan utnytte (Hvitifisk er et eksempel på et
nordnorsk internasjonalt nettverk som ikke benyttes i stor nok grad)

Få til en god samhandling med flere typer bedrifter i regionen
Skape flere attraktive og relevante møteplasser for FoU og bedrift
For å få i gang dialogen mellom FoU-miljøene og bedriftene, må vi starte samarbeidet på det
stadiet bedriftene er i dag, vi må møte dem i deres virkelighet
o

Identifisere spesifikke næringsområder. Utgangspunktet bør være i bedriften

o

Enkle virkemidler som Eureka kan raskt få bedriftene interessert i å gå videre i EUsystemet

o

Vi kan bistå bedriftene med å finne de nyttige arenaene for FoU-arbeid

Oppsøkende virksomhet i bedrift for å finne/etablere gode team.
-

Utgangspunktet kan være den aktuelle problemstillingen (i bedriften)
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Det er mange i næringslivet som trenger større kunnskap om internasjonalisering. Vi kan
bidra med kompetanseheving
Få gode rutiner for sikre kvalitet i arbeidet når FoU-miljøene skal rekruttere bedrifter

Komme i bedre inngrep med de nasjonale selskapene(konsernene) som har mye
aktivitet i landsdelen
Vi må ha noe for de ”store” og industrielle næringene – og de mindre næringene som i større
grad baserer seg på lokale ressurser etc
Vi må jobbe strategiske med å mobilisere kompetansen i konsernbedriftene til å engasjere
seg i et prosjekt
Vi må få konsernbedriftene til å ta et ansvar for FoU-arbeidet i regionen

Jobbe bevisst videre med de konkrete strategiene innenfor programmene
VRI-prosjektene kan brukes til å sette i gang prosesser for internasjonale prosjekter. VRIprogrammet i seg selv er litt liten for internasjonalisering
Mobilitetsprosjekter/studentoppgaver kan også være en bro mellom FoU og bedrift hvor det
jobbes med internasjonale prosjekter/problemstillinger. (Se til Rogaland)
Vi må dyrke de engasjerte, bedriftsorienterte forskerne
Pilotprosjekt samfunnskontrakter; kan internasjonalisering være et område hvor VRI kan
være en kontraktspart?
Jobbe aktivt med å videreutvikle våre interne nettverk: Større nettverk/miljø på tvers av
fylkene gjør oss mindre sårbare for midlertidige kapasitetsproblemer
Jobbe strategisk med utgangspunkt i at EU prosjektene er politiske penger som skal løse
praktiske problemer
Innovasjoner skapes i samspillet kunde-leverandør. Synliggjøre hvordan programmene kan
utnyttes på disse møteplassene
Sikre at det er næringsrelevans i satsingene. Unngå at der blir for mye ”forskermat”
Se etter andre nettverksformer som kan supplere de regionale innovasjonsnettverkene
Samordne VRI- og RFF-sekretariatene for å følge med og få frem de gode prosjektene
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·

Finansieringsordningen er ugunstig i forhold til 50 % egenandel?

·

Definere forskningsfokus og bygge opp ett miljø rundt dette.

Satse spesielt på områder hvor regionen har særlige fortrinn
Bruke Coldtech ol som inngangsport til internasjonale miljøer
Biotech og jordobservasjon vurderes som mulige innsatsområder?
Arktisk økologi
Arktisk biologi
Sikkerhet og beredskap
RFF har stor frihet til egne prioriteringer
Bruke spisse kompetansemiljøer i næringslivet som døråpnere (Eks: Rapp i Bodø)
RFF skal være noe annet enn Forskningsrådet og støtte gode prosjekter også uavhengig av
krav om internasjonal tilknytning
Å fokusere for snevert på de definerte satsingsområder kan hemme de gode ideene på andre
områder
Gjennomføre konferanser innen prioriterte felt
VRI-konsortiet bør samarbeide om å prioritere satsingene

Konkretisering av roller i det regionale FoU-arbeidet
Lettere å mobilisere FoU-miljøene enn bedriftene
o

Fylkeskommunene bør kanskje initiere slike prosesser

o

Finansiørene kan legge sterkere føringer

FoU-institusjonen i førersetet, men trenger match FoU og bedrift. Tar tid og ressurser å
bygge opp. Forutsetter langsiktig strategi
Eierne (regionale utviklingsaktører) har som mål å forstå verden og skaffe kompetanse, bruke
konsortiene til å finne bedriftsrelevante problemstillinger – proaktivt!
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o Kan vi forvente at innovasjonene kommer fra FoU-miljøene…?
o Bør ikke VRI holde fast ved å kople rett kompetanse til rett problemstilling? Hvis
denne kompetansen er internasjonal, er det en fordel. Men neppe som mål – og
eventuelt som en langsiktig målsetning.
o Kan VRI være en infrastruktur for å hente inn internasjonal kompetanse til
næringslivet (og kompetansemiljø) der det er mest relevant – internasjonal
kompetansemekling ut fra regionale behov
o Kan vi tenke oss aktører i nærområder som er brobyggere for å få i stand koblinger
internasjonalt? Kan dette være VRI?
o Forskjellige tilnærminger i forhold til næringslivet og FoU-miljøer. FoU-miljøene
kommer, men hva kan vi gjøre for å øke interessen hos næringslivet?
Invitere Innovasjon Norge til en diskusjon om hvilke rolle de kan ta som prosesskoordinator.
De kjenner bedriftene
Kompetansemeglere må kunne sette opp konsortier/ha en viss kompetanse
Hvordan kan vi gjøre programmene mindre byråkratiske og prosessene mer effektive?
FoU-institusjonene må kjenne bedriftenes problemstillinger

Konkrete oppgaver som bør løses - roller og ansvarsfordeling
•

Begge programmene er en del av et felles system. Vi må søke å finne grenseflater og gode
samarbeidsformer. VRI kan være det enkleste å forstå. «portal» for RFF
o

Lage arena for kunnskapsoverføring: Lære mer om hverandres konkrete prosjekter VRI–
RFF

o

Slå sammen VRI og RFF

o

RFF opprettet for å ta vare på de regionale prioriteringene. Viktig å ta vare på. Men ha
rom for å ta VRI-satsinger videre.

o

Dyrke ulikhetene RFF VRI for å synliggjøre rollene

•

VRI må finne sin rolle i forhold til den øvrige virkemiddelordningen

•

Det bør innføres en rutine hvor det lages et saksnotat som følger søknadene. Her kan
saksbehandler gir mer informasjon enn det som fremkommer av poenggivningen.

•

Større samarbeid på sekretariatsnivå. Fordele oppgaver. Gjør det praktisk. Kom i gang!
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•

Felles samling status VRI og RFF. Presentasjon til brukerne før neste utlysning.

•

Lage mer enn 2 årlige møteplasser for VRI-sekretariatene. Invitere de andre regionale repr. med

•

I Finnmark opplever de å ha funnet noen gode samarbeidsformer som de andre gjerne kan
kopiere:

•

•

VRI er med i ekspertpanelet til RFF

•

Har 2 årlige møter på tvers

•

Gjennomgående styrerepresentasjon

•

Kjenne til hverandres satsinger, bedrifter osv.

Gjøre nettsiden til RFF bedre.
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