
Pilot-T
Nye smarte mobilitetsløsninger

PRAKTISK INFORMASJON TIL

DELTAGERNE:
• PRESENTASJONEN BLIR DELT I

ETTERKANT

• BRUK GJERNE MØTE-CHATTEN FOR Å

STILLE SPØRSMÅL UNDERVEIS, DISSE VIL

BLI BESVART ETTER PRESENTASJONEN

• DET ER FINT OM DU MUTER

MIKROFONEN OG SKRUR AV KAMERAET

Velkommen til informasjonsmøte
Møtet starter kl 12:01



Pilot-T  Agenda

• Hva er Pilot-T?

• Søknad til Forskningsrådet

• Søknad til Innovasjon Norge

• Spørsmål – bruk Chatten

Mette Brest Jonassen
Forskningsrådet

Tor Mühlbradt
Innovasjon Norge



Målet er å ta gode løsninger raskere i bruk
gjennom å utvikle og teste/pilotere
teknologier og forretningsmodeller med 
potensial til å påvirke fremtidens
transportsystem slik at det blir:

• Mer sikkert
• Øker fremkommeligheten
• Reduserer utslippene

Pilot-T er et oppdrag fra
Samferdselsdepartementet til
Forskningsrådet og Innovasjon Norge



Et Pilot-T-prosjekt skal:

• være i skjæringsfeltet mobilitet/IKT

• bidra til bedre fremkommelighet, bedre sikkerhet og/eller 
reduserte utslipp

• bidra til næringsutvikling og ny kunnskap i Norge

• være et samarbeide mellom flere aktører

• ha behov for ny kunnskap for å kunne realiseres

• ende opp i en pilot eller første fullskalaløsning som tas i bruk



Hvilke prosjekter kan få støtte?

• Prosjektet må være innen gods- og/eller persontransport på vei, 
bane, sjø og/eller luft

• Ikke offshore-operasjoner og fiskeri

• Miljøvennlig energi i transport, herunder batteri, hydrogen og
biodrivstoff vil ikke få finansiering. Vi viser til ENERGIX- og
MAROFF-programmene i Forskningsrådet, Miljø-
teknologiordningen i Innovasjon Norge, eller til Enova. Og Pilot-E, 
se www.pilot-e.no

https://www.forskningsradet.no/om-forskningsradet/programmer/energix/
https://www.forskningsradet.no/om-forskningsradet/programmer/maroff/
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/innovasjon-og-utvikling/finansiering-for-innovasjon-og-utvikling/tilskudd-til-miljoteknologiprosjekter/
https://www.enova.no/privat/
http://www.pilot-e.no/


Hvem kan søke?

• Bedrifter med organisasjonsnummer og næringsvirksomhet i Norge

• Der flere bedrifter søker sammen må en bedrift søke på vegne av alle

• Må ha mål om å gjennomføre et FoU-basert innovasjonsprosjekt som
skal føre til bærekraftig vekst og konkurransekraft for bedriften.

• Må ha evne til å sikre finansiering av prosjektet utover støtte fra Pilot-T 
og evne til å kunne utnytte prosjektresultatene i egen virksomhet

Bedriftssammenslutninger (som for eksempel bransjeorganisasjoner), 
enkeltpersonsforetak, forskningsorganisasjoner og andre organisasjoner kan ikke
søke.



Krav til samarbeid

Søker skal gjennomføre prosjektet i samarbeide med minst en annen
aktør. Mulige samarbeidsformer:

• Andre bedrifter

• Offentlig sektor

• Godkjent FoU-organisasjon (innkjøp av FoU-tjenester til prosjektet)

• Internasjonal partner - dersom dette fremmer verdiskaping i Norge



Godkjente prosjektkostnader
• Prosjektkostnader knyttet til FoU aktiviteter

• Direkte prosjektkostnader
• Personalkostnader ansatte (beregnes iht retningslinjer)

• Leie/avskrivning av lokaler, instrumenter og utstyr

• Innkjøp av FoU og konsulentbistand

• Produksjon av prototype/pilotanlegg (merk begrensninger i statsstøtteregelverket) 

• Indirekte prosjektkostnader
• Andel av kostnader til husleie for kontor, IT/telefon og andre administrative 

fellestjenester knyttet til personal og økonomi (overhead)



Støttegrad
Liten bedrift Mindre enn 50 

ansatte
Mellomstor bedrift 51 til 250 ansatte Stor bedrift over 250 ansatte

Maks støttesats Samarbeide Maks støttesats Samarbeide Maks støttesats Samarbeide

Industriell forskning
(utvikle ny kunnskap)

70% 80% 60% 75% 50% 65%

Eksperimentell utv.
(ta i bruk ny kunnskap)

45% 60% 35% 60% 25% 40%

• Statsstøtte til FoU-prosjekter, EØS avtalens gruppeunntak artikkel 25 
er bestemmende

• Samarbeide: bonus på maks 15% dersom ingen bedrift har mer enn
70% av kostnadene, og minst en av bedriftene er en SMB

• Innovasjon Norge kan gi støtte til etablering og oppstart, maks 4,5 mill 
kroner i tilskudd (artikkel 22)

• Endelig støttegrad avgjøres ved beslutning/kontraktinngåelse



To dører inn



Virkemiddelapparatet:

Forskningsrådet
Forskning og innovasjon

Innovation Norway
Innovasjon og

forretningsutvikling

ENOVA
Overgang til lavutslipp-

samfunnet

Skattefunn

NOx 
fondet

Pilot-T



Forskningsrådets 
Pilot-T-utlysning

• Inntil 75 millioner kroner utlyst

• Mulig å søke om minimum 2, maksimum 16 
millioner kroner per prosjekt

• Støttegraden vil kunne variere fra 25 til 80 % 
avhengig av bedriftens størrelse, type 
forskningsaktivitet og samarbeidskonstellasjoner

• Minimum prosjektomfang 4 millioner kroner

• Søknadsfrist 16. september 2020 kl. 13:00

• Forprosjektmidler: inntil 10 mil. kroner utlyst 
(utlysning kommer i uke 21)



Forskningsrådet kan
hjelpe deg med

• finansiering til gode prosjekter

• å komme i gang med din prosjektidé

• å lage gode prosjekter

• å komme i kontakt med aktuelle samarbeidspartnere, 
som feks. forskningsmiljø

• veiledning i søknadsprosessen

• Pilot-T-prosjektverksted: meld interesse til
mbjo@forskningsradet.no

• Utlysningen finner du her

• Du finner også verktøy og råd på våre nettsider

• I tillegg: Utlysning av innovasjonsprosjekt i offentlig 
sektor

mailto:mbjo@forskningsradet.no
https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2020/pilot-t-nye-losninger-i-skjaringsfeltet-transportikt/
https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/hvem-kan-soke-om-finansiering/naringsliv/Verktoy-og-rad-FoUI-prosjekt/
https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2020/innovasjonsprosjekt-offentlig-sektor/


Vurderingskriterier 
• Forskning og innovasjon

• I hvilken grad representerer prosjektet en ambisiøs innovasjon som understøttes av 
relevante FoU-aktiviteter av god kvalitet? 

• Virkninger og effekter
• I hvilken grad legger prosjektet til rette for betydelige gevinster for 

bedriftspartnerne, og også grunnlag for øvrige positive samfunnsmessige effekter? 

• Gjennomføring 
• I hvilken grad gir prosjektplanen et godt grunnlag for å få gjennomført FoU-

aktivitetene og for å få realisert verdiskapingspotensialet? 

• Relevans for utlysningen
• I hvilken grad er prosjektet i samsvar med krav og føringer i utlysningen?

• Vektlegger prosjektets bidrag til å gjøre fremtidens transportsystem mer sikkert, 
fremkommelig og med reduserte utslipp, ved å få gode løsninger raskere over i anvendelse





Prosjekteksempler

• Indra Navia: fremtidens air traffic 
management (ATM)

• Maritime Robotics: teknologi og
infrastruktur for selvkjørende
kommersiell drift av passasjerferge

• Safe4 Security Group: digitalt økosystem 
for levering av varer og tjenester bak 
låst dør

https://prosjektbanken.forskningsradet.no/#/project/NFR/309955
https://prosjektbanken.forskningsradet.no/#/project/NFR/296630
https://prosjektbanken.forskningsradet.no/#/project/NFR/296154


Innovasjon Norges

Pilot-T utlysning





Ingen søknadsfrist
Løpende

saksbehandling





Vurderingskriterier:

• Innovasjonshøyde – hva er nytt og bedre enn løsninger som er i 
markedet i dag? Bør være innovativt minst i nasjonal sammenheng

• Markedspotensial - løsningen må være skalerbar
nasjonalt/internasjonalt

• Plan for hvordan løsningen spres i markedet

• Miljø- og samfunnseffekter – fremkomlighet, sikkerhet, klima

• Gjennomføringsevne – økonomisk, organisatorisk, teknologisk, 
marked

• Må ha evne til å sikre finansiering av prosjektet utover Pilot-T støtte



Lykke til

Ta kontakt dersom du har spørsmål
Søkere anbefales å ta kontakt med Innovasjon Norge eller Norges 
forskningsråd for samtale/rådgiving om prosjektet og søknadsveiledning.

Forskningsrådet:
Mette Brest Jonassen, tlf 951 80 531 
mbjo@forskningsradet.no

Innovasjon Norge:
Tor Mühlbradt, tlf 958 58 599
Tor.muhlbradt@innovasjonnorge.no

mailto:mbjo@forskningsradet.no
mailto:Tor.muhlbradt@innovasjonnorge.no

