
Hva? Hvem? Hvorfor? Hvordan? Hvor mye? Når? 

Skjønnsmidler prosjekt Statsforvalteren i 
Nordland 

Bidra til fornyings-,  innovasjons- og 
samarbeidsprosjekter som kan gi 
varige og bærekraftige løsninger. 
Årlige satsingsområder. 

Kommuner søker og står 
som ansvarlige, men kan  
gjerne samarbeide med 
eksterne aktører.  

Inntil 50% av 
godkjente prosjekt-
kostnader.  

Ramme 2021 på 
40 mill.  
Frist 22. februar 
2022. 

Kommunalt 
kompetanse- og 
innovasjonstilskudd 

Helsedirektoratet 
 
Statsforvalteren i 
Nordland 

Styrke kommunenes evne og 
mulighet til å utvikle bærekraftige og 
gode helse- og omsorgstjenester, og 
å gi en tydelig prioritet til noen av de 
viktigste framtidsutfordringene i 
kommunene. 

Kommuner kan søke. 
Krav til plan for ‘Leve 
hele livet’-reformen.  

Ingen fast beløps-
grense eller 
tilskuddsandel. 

Nasjonal ramme 
351,7 mill. 
Frist 1. mars 
2022. 

Regionale 
hovedprosjekt 

Regionalt 
Forskningsfond 
Nordland 

Styrke forsknings- og innovasjons-
evnen, bidra til fornyelse og 
effektivisering, bærekraftig utvikling, 
løse regionale samfunnsutfordringer 

Klart definert forsknings-
spørsmål. Samarbeid 
med forskningsorgan-
isasjoner, bedrifter, mv. 

Støtte 1,0-2,5 mill 
per prosjekt, inntil 
70%, over maks 3 år.  

Ramme 5,0 mill.  
Frist 16. mars 
2022. 
Svar ila juli 

Regional kvalifiserings-
støtte / forprosjekt 

Regionalt 
Forskningsfond 
Nordland 

Skal løse forskningsutfordringer, og 
definere forskningsinnhold for et 
kommende hovedprosjekt.  

Kommuner kan søke, i 
samarbeid med 
forsknings-miljø og 
tilgang til -kompetanse. 

Støtte 0,2-0,35 mill 
per prosjekt, inntil 
70%, over maks 1 år. 

Ramme 3,5 mill.  
Løpende tildeling 
fra februar. 

Regionale samarbeids-
/nettverks-prosjekter 
for kommunene 

Regionalt 
Forskningsfond 
Nordland 

Løse forskningsutfordringer, og 
definere innhold i hovedprosjekt 

Ett prosjekt per region. 
Kommunene søker i sam-
arbeid med 
regionrådene.  

Støtte inntil 0,5 mill 
per prosjekt. 

Ramme 3,0 mill. 
Løpende tildeling 
fra februar. 

Offentlig sektor PhD Norges 
forskningsråd 

Støtte for ansatt som ønsker å ta 
doktorgrad, som er relevant for 
virksomhetens ansvarsområde, og 
bygger kunnskap og kompetanse som 
er relevant og anvendbar for 
virksomheten. 

Samarbeid med 
gradsgivende institusjon.  

Støtte med inntil 1,9 
mill kroner per 
prosjekt, maks 50%, 
over 3-4 år.  

Ramme 83 mill. 
Løpende tildeling 
fra mars. 

Forprosjekt for 
innovasjonsprosjekt i 
offentlig sektor 

Norges 
Forskningsråd 

Bidra til innovasjon i tjenester, 
infrastruktur og forvaltning på en 
bærekraftig, systematisk og effektiv 
måte. Ta utgangspunkt i behov og 
utfordringer og inngå i den offentlige 
virksomhetens planer for utvikling. 

Skal gi kommuner støtte 
til å forberede og utvikle 
innovasjonsprosjekter. 

Støtte på inntil 0,15 
mill, over 3-6 mnd. 

Ramme 8 mill. 
Løpende tildeling 
fra februar. 

https://www.statsforvalteren.no/nb/Nordland/Kommunal-styring/skjonnsmidler/
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https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/midler-fra-forskningsradet/offentlig-sektor-phd/?utm_campaign=21-01-2021&utm_medium=email&utm_source=apsis
https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2022/forprosjekt-innovasjonsprosjekt-i-offentlig-sektor/
https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2022/forprosjekt-innovasjonsprosjekt-i-offentlig-sektor/


Innovasjonsprosjekt i 
offentlig sektor 

Norges 
Forskningsråd 

Bidra til innovasjon i tjenester, 
infrastruktur og forvaltning på en 
bærekraftig, systematisk og effektiv 
måte. Ta utgangspunkt i behov og 
utfordringer og inngå i den offentlige 
virksomhetens planer for utvikling. 

Prosjektet skal 
gjennomføres i et faktisk 
samarbeid mellom den 
offentlige prosjekteieren, 
FoU-miljøer og andre 
relevante aktører. 

Støtte på 3,0-7,0 mill, 
over 2-4 år.  

Ramme 160 mill. 
Frist 21. 
september 2022. 

Forskningsmidler Helse Nord RHF Regionalt samarbeid innen 
pasientnær klinisk forskning og/eller 
helsetjenesteforskning .  

For kommuner gjelder  
krav om aktivt samarbeid 
med helseforetak. 

Ingen fast beløps-
grense eller 
tilskuddsandel. 

Ramme 110 mill. 
Frist 1. 
september 2022. 

Forskningsmidler Stiftelsen DAM Støtte til helseforskning som bidrar 
til å fremme levekår, fysisk og 
psykisk helse, mestring, livskvalitet 
eller sosial deltakelse. Arbeid for 
økt deltakelse og likestilling for 
funksjonshemmede, forebyggende 
helsearbeid, rehabilitering, 
habilitering, omsorgsarbeid og 
folkehelsearbeid. Knytte forskning 
tettere opp mot de helse-
utfordringer innbyggerne møter i 
sitt dagligliv ute i kommunene. 

Må søke sammen med en 
godkjent søker-
organisasjon som har frist 
FØR Stiftelsen Dams 
søknadsfrister, så ta 
kontakt med din 
organisasjon så tidlig som 
mulig. 

Forskningsprogrammet 
finansierer forsker-
stillinger, og det kan 
søkes om støtte til 
phd- og postdoktor-
stillinger. 
Lønn/midler for inntil 
tre fulle årsverk fordelt 
over maksimalt fire år.  

Utlysning: 15. 
november 
Søknadsfrist: 15. 
februar  
Frist utvidet 
søknad: 10. juni 
 

Prosjektmidler Helse Stiftelsen DAM Støtte tidsavgrensede helse-
prosjekter og -tiltak som fremmer 
levekår, fysisk og psykisk helse, 
mestring, livskvalitet eller sosial 
deltakelse. Arbeid for økt 
deltakelse og likestilling for 
funksjonshemmede, forebyggende 
helsearbeid, rehabilitering, 
habilitering, omsorgsarbeid og 
folkehelsearbeid. 

Må søke sammen med en 
godkjent søker-
organisasjon som har frist 
FØR Stiftelsen Dams 
søknadsfrister, så ta 
kontakt med din 
organisasjon så tidlig som 
mulig. 

Kan søke om 
prosjektmidler på 
inntil 1,4 mill. 
Varighet: 1-3 år  
  

Utlysning: 15. 
november 
Søknadsfrist: 15.  
mars. 
 
Utlysning: 15. 
april.  
Søkndsfrist:  
15. september  

Annet? 
 

     

 

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2022/innovasjonsprosjekt-i-offentlig-sektor/
https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2022/innovasjonsprosjekt-i-offentlig-sektor/
https://helse-nord.no/forskning-og-innovasjon/forskningsmidler-i-helse-nord
https://dam.no/programmer/forskning/om-programmet/
https://dam.no/programmer/helse/om-programmet/

