
 

VRI Innlandet 
Innovasjon og vekst gjennom samhandling 
 
 

Vil du lære mer om hvordan du søker forsknings- og 

utviklingsprosjekter? 

Invitasjon til Søknadsskolen Innlandet  

Norges forskningsråd, Regionalt forskningsfond Innlandet (RFFINNL) og VRI Innlandet 

inviterer til Søknadsskole for aktører som vurderer å søke om forsknings- og utviklingsmidler. 

Søknadsskolen er et praktisk orientert og gratis opplegg for bedrifter, høgskoler og offentlig 

sektor. Søknadsskolen vil gi deg god innsikt i retningslinjene for våre forskningsprogram og 

hvordan man setter opp en søknad til Forskningsrådet og Regionalt forskningsfond 

Innlandet. Søknadsskolen er delt opp i tre moduler, og du kan delta på alle eller bare 

enkeltmoduler. 

Modul 1: Hva kan man få støtte til? Hvordan finne frem til utlysninger? Presentasjon av 

virkemidlene til Forskningsrådet, RFF og VRI 

 23.10.2014 kl 09:00 – 12:00  for bedrifter og offentlig sektor 

 07.11.2014  kl 09:00 – 12:00  for forskningsinstitusjonene 

 

Modul 2: Hvordan skrive en god søknad? Gode tips og råd til praktisk søknadsskriving 

 23.10.2014 kl 13:00 – 16:00  for bedrifter og offentlig sektor 

 07.11.2014  kl 13:00 – 16:00 for forskningsinstitusjonene 

 

Kursledere:  Hilde Ulvatne Marthinsen (RFFINNL), Elisabeth Frydenlund (Forskningsrådet) 
og Hilde Hauge Langeland (VRI Innlandet) 

 

Modul 3: Budsjettering og rapportering – krav og formaliteter (Fylkeshuset på Hamar).  

 14.11.2014 kl 09:00 – 12:00  for bedrifter og offentlig sektor 

 14.11.2014  kl 13:00 – 16:00 for forskningsinstitusjonene 

Kursleder:  Nina Hedlund (Forskningsrådet) 



 

VRI Innlandet 
Innovasjon og vekst gjennom samhandling 
 

Innhold modul 1:  

 Presentasjon av Virkemidler for Regional Innovasjon (VRI), Regionalt forskningsfond 
Innlandet (RFF) og Forskningsrådet 

 Hva skal man tenke på når man søker om offentlig støtte til et prosjekt?  

 Hvordan finne fram til rett utlysning? Hvem kan jeg kontakte når jeg har en idè? 
 Ting å tenke på før man begynner å skrive 

 
 

Innhold modul 2:  

 Fra ide til prosjektpresentasjon; hvordan formidle en prosjektide? Hvordan 
strukturere en god søknad?  

 Formuleringer og presentasjonsteknikker; hvordan få frem innholdet best mulig? 
 

 

Innhold modul 3:  

 Hvordan sette opp et realistisk budsjett?  
 Rapporteringskrav, - former og frister 

 

 

Modul 1 og 2 for bedrifter:    23.10.2014 Fylkeshuset, Lillehammer 

Modul 1 og 2 for FoU institusjoner:    7.11.2014 Fylkeshuset, Lillehammer 

Modul 3 for bedrifter og for FoU institusjoner:  14.11.2014 Fylkeshuset, Hamar 

 

Påmelding senest 1 uke før hver modul 2014 til Elisabeth Frydenlund, Norges forskningsråd, 

efr@forskningsradet.no , tlf. 95 98 13 07.  Merk eposten med Søknadsskole og modul du 

ønsker å delta på. Seminaret er gratis – ikke avmeldt plass faktureres. 

Vel møtt! 
Elisabeth Frydenlund    Hilde Ulvatne Marthinsen 
Regionkontor for Innlandet   Sekretariatsleder 
Norges forskningsråd    Regionalt forskningsfond Innlandet 
www.forskningsradet.no    http://www.regionaleforskningsfond.no  
 
Hilde Hauge Langeland 
Prosjektleder VRI 3 Innlandet 
www.vriinnlandet.wordpress.com 
 

mailto:efr@forskningsradet.no
http://www.forskningsradet.no/
http://www.regionaleforskningsfond.no/
http://www.vriinnlandet.wordpress.com/

