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Året 2015 - «da bærekraft fikk fart og 
retning knyttet til 17 tydelige mål»
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• Agenda 2030 og FNs bærekraftsmål - et globalt veikart for 
nasjonale og internasjonale tiltak som tar sikte på å løse 
store samfunnsutfordringer- innen 2030

• Agendasettende – også for forskningens rolle og retning
• ny forståelse av utvikling - handler om langt mer enn 

økonomisk vekst- snarere om helhet og samspill 
• kaller på bred deltakelse gjennom partnerskap og 

samarbeid mellom nye aktører
• kaller på evne til å navigere – og prioritere- i en rekke 

innebygde målkonflikter og dilemmaer – på lag med 
planetens tåleevne

• inviterer til nytenkning og eksperimentering
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skogens rolle: 
ressurs og miljø

økt utnyttelse =
økt stress

nye dilemmaer:
forskning og innovasjon 
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Skattefunn – Bioøkonomi 2019



Innovasjonsprosjekter i næringslivet 2019
Kompetanse- og samarbeidsprosjekter 20119



Forprosjekt til før-
kommersielle
offentlige
anskaffelser



• Før-kommersielle anskaffelser brukes når det er behov for å utvikle løsninger som per i dag 
ikke finnes i markedet. Utviklingsprosessen organiseres som en innovasjonskonkurranse hvor 
markedet inviteres til å løse en konkret utfordring. Tanken er å sette i gang flere 
utviklingsprosjekter på en konkret utfordring.

• Utviklingsprosessen deles opp i ulike faser. Utviklingsarbeidet i de ulike utviklingsløpene 
evalueres etter hver fase. De beste løsningene inviteres videre til neste fase. Minst to 
konkurrerende leverandører beholdes helt til siste fase. Når utviklingsarbeidet er avsluttet, 
skjer selve innkjøpet av den utviklede løsningen. Innkjøpet gjennomføres som en separat 
anskaffelse, som er åpen for alle leverandører.

• Metoden legger til rette for at innkjøper og leverandører får en bedre forståelse for behov 
og krav til løsninger på bestillersiden, og muligheter og begrensninger på leverandørsiden.



Bioøkonomiordningen



End



Først helt kort om Forskningsrådet
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• Vi heier på at forskning skapes, brukes, utfordres, verdsettes og deles 
• og derigjennom bidrar til omstilling mot et mer bærekraftig samfunn

• Vi investerer tungt i forskning- 10 mrd koner årlig- i de aller beste prosjektene- og bidrar til 
at offentlig sektor og næringslivet bruker forskning og kunnskap av høyeste kvalitet i sitt 
innovasjonsarbeid

• Vi skaper dialog og diskusjon om forskning, 
• kopler aktører på tvers av forskning og innovasjon 
• og gir råd om forskning og forskningspolitiske spørsmål
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skogens rolle

råstoff som grunnlag for 
grønn konkurransekraft

naturmangfold og miljø
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