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Utlysning av midler med frist 21.september, ca 90 millioner 
50 til alle sektorer, 40 spesielt for helse
Midlene fordeles mellom ordningene

Kolumnetittel

Førkommersiell anskaffelse (FKA):
Åpen for alle fagområder i kommune, 
fylkeskommune og statlig sektor

Innovasjonsprosjekt (IPO):

Åpen for alle fagområder i kommune og 
fylkeskommune

IPO, begrensninger for statlig sektor

Statlig sektor = kun helse og omsorg + 
velferdstjenester



Forskningsrådets muligheter for offentlig sektor

Se Forskningsrådets nettsider 
for info om utlysningen:

https://www.forskningsradet.no/utl
ysninger/2022/forkommersiell-
anskaffelse/

Om utlysningen

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
StøttegrenseVarighetSøknadsfrist

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2022/forkommersiell-anskaffelse/


• Passer når det finnes behov for noe nytt 
som ikke finnes på markedet i dag

• En innovasjons-konkurranse hvor flere  
leverandører konkurrerer om å levere den 
beste løsningen på oppdragsgiverens 
behov/utfordring

• Setter i gang flere utviklingsprosjekter på 
den konkrete utfordringen

• Finansiering av utviklingsarbeidet til 
potensielle leverandører

Når offentlige innkjøpere ikke har 
svaret selv…

Forskningsrådets muligheter for offentlig sektor

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Offentlige virksomheter kjenner sine behov og utfordringer aller best selvMen det er ikke alltid virksomhetene selv har noen løsninger som imøtekommer det behovet – det finnes ikke på markedet.I tillegg er det også slik at næringsaktører kan bidra med flere og bedre løsninger enn de offentlige virksomhetene evner å identifisere selvDet geniale er at virksomhetene får tilgang til flere mulige løsninger for sin utfordring og behov. Et prosjekt fra Danmark i (2018) etterspurte en bedre måte å desinfisere sykehus.Løsningen ble en selvkjørende robot som bruker UV-stråling til å desinfisere rom raskere og bedre enn det som hadde vært mulig tidligere.Denne UV-strålingen har også vist seg effektiv mot koronavirus. Og roboten har kjørt inn på mange sykehus og kjøpesentre.



• Samle og analysere 
informasjon.

• Forstå hva som finnes og 
hva som trengs

• Dialog med virksomheter 
og eksperter

• Kartlegge muligheter.

• Lage og lyse ut 
konkurransegrunnlag

• Vurdere mottatte tilbud 
og inngå rammeavtaler

• Utvikling 3 faser: 
• Design av konsept
• Prototype
• Test
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FKA forprosjekter og hovedprosjekter i 2022

Behovsavklaring Markedsdialog

Forprosjekt (3-12 mnd)

Konkurranse Innovasjon

Hovedprosjekt (2-4 år)
• Støttegrense 300 000
• Søknadsfrist løpende til 2. juni.

• Støttegrense 10 000 000 
• Søknadsfrist 21. september 2022

Førkommersiell anskaffelse 2022

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
1) Forskningsrådet gir støtte til førkommersielle anskaffelser i 2 trinn: forprosjekter og hovedprosjekter.�2) Gode forberedelser er kritisk for et godt prosjekt. Derfor lyser vi ut egne midler til forprosjekter som består av:Behovsavklaringen er en grundig analyse av behovet. Gjøre det mulig for den som eier behovet å beskrive for markedet hva en innovasjon skal kunne gjøre, uten å vite hva innovasjonen skal være.Markedsdialogen handler om å kommunisere med aktuelle leverandører. Avklare hva det er mulig å utvikle av løsninger, sånn ca. hva dette vil kreve og hvor mange bedrifter som ønsker å prøve seg.�Ingen krav om gjennomført forprosjekt, men aktivitetene som inngår må være gjennomført på eget initiativ3) Til hovedprosjektet kan det søkes om opp til 10 millioner kroner i støtte til å gjennomføre den førkommersielle anskaffelsen.�Dette inkluderer å lage og lyse ut konkurransegrunnlaget, velge tilbydere, gjennomføring av utviklingsfasene og kjøpe utviklingen innovasjonene.�
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Prosessen i en førkommersiell anskaffelse

Behovsavklaring

Dialog med virksomheter og eksperter

Lage og lyse ut konkurransegrunnlag

Tilbud 
A

Tilbud 
B

Tilbud 
C

Tilbud 
D

Tilbud 
X

Design av løsning

Prototype

Testing  
B

Leverandør A, B, C og X

Leverandør B, C og X

Testing
X

Kjøp

Oppstart

Markedsdialog

Åpen konkurranse 
og rammeavtale

Forskning, utvikling 
og innovasjon

Fremtidig innkjøp med ny konkurranse

Forberedelse (Forprosjekt)
• Analysere behov.
• Kartlegge muligheter

Gjennomføring (Hovedprosjekt)
• Lage og lyse ut 

konkurransegrunnlag
• Vurdere tilbud
• Inngå avtaler med flere 

leverandører.
• Konkurrerende utvikling av 

Innovasjoner 
• Løpende evaluering

Førkommersiell anskaffelse 2022

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Når behovsavklaringen og markedsdialogen er gjennomført skal konkurransegrunnlaget utarbeides og lyses ut (dette ligger til hovedprosjektet)Konkurransegrunnlaget skal beskrive hvilke kvaliteter og funksjoner en egnet innovasjon må ha og hvordan prosessen skal foregå.�Når utviklingstilbud er mottatt og vurdert inngås kontrakter med leverandørene av de beste idéene. Her bør man ta med noen flere tilbydere enn det man ønsker å ende opp med i testfasen.Å starte flere prosjekter på denne måten reduserer risikoen for at anskaffelsen feiler.Deretter konkurrer leverandørene om utviklingen gjennom 3 faser illustrert i oransje.Den første er design og konseptfasen. Her skal ideéne utarbeides til konkrete konsepter med løsningsdesign.Så følger prototypefasen. Der innovasjonene skapes og sentrale funksjoner testes under kontrollerte forhold.Til sist gjennomføres testfasen, der innovasjonene testes under reelle forhold.Etter hver av disse fasene vurderes utviklingen. �Ved å redusere leverandørene gjennom prosessen spares noe av kostnadene ved å kjøpe flere utviklingstjenester. Det skal imidlertid alltid være med 2 leverandører til testfasen.Når testfasen er ferdig kan den offentlige virksomheten gå til innkjøp av de nye løsningene, og leverandørene kan selge det som har blitt utviklet til andre med lignende behov.



Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Førkommersielle anskaffelser er et relativt «ungt» virkemiddel. Ingen av disse er fullført, men i ulike faser av en innkjøpsprosessMiljødirektoratet har startet en FKA-prosess for å utvikle et automatisk overvåkingsverktøy for å oppdage skadelige fremmede organismer i vann. Målet er å få et overvåkningssystem som er både billigere og bedre, ved at de tar prøver fortløpende i sanntid. Hvis de lykkes, vil løsningen kunne ha et bredt brukspotensiale innenfor både privat og offentlig sektor, nasjonalt og internasjonalt. Fiskerdirektoratet: Hovedmålsettingen for prosjektet er å utvikle teknologiske løsninger tilpasset mange ulike fartøygrupperLøsningen skal ikke ha noe( eller begrenset behov) for menneskelig interaksjon og som sikrer innsamling av etterprøvbare data. Dette skal skje så tett opp mot ressursuttaket som mulig for å gi et objektivt regnskap over ressursuttaket.Løsningen skal etter hvert tas i bruk i hele bredden av fangstflåten.Renvann: SMELT - Snøbehandling utført Miljøvennlig med Energinøytraliserende Lagring og TeknologiOslo og Trondheim er begge vinterbyer der det kan komme mye snø på kort tid, samtidig som byene bygges tettere og det er en forventning om mobilitet og god fremkommelighet til alle tider.
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