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NTNU, UiO og SINTEF har forskjellig 

programprofil i Horisont 2020



Samfunnseffekter fra alle kjerneoppgavene

Utdanning

Innovasjo

n

Forskning

Utdanning

Innovasjon

Forskning

Arbeidsliv
Impact gjennom utdanning: 

300.000 studenter som skal 

ut i arbeidslivet:

o Fremtidens arbeidskraft

o Fremtidens kompetanse

o Lære hele livet

Impact gjennom forskning: 

(UH: 23,2 mrd, 2017, NIFU):

o Ny kunnskap

o Plattform for innovasjon

o State of the art utdanning

Direkte Verdiskaping :

o Teknologi

o Løsninger

o Tjenester
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2005-2015: NTNU 

10 000 prosjekt,  

1 200 unike norske, 

760 internasjonale selskap

✓ 6,5-9% økning i sysselsetting (5 års periode)

✓ 18-29% økning i investeringer (3 års periode)

✓ 30-34% økning i omsetning (5 års periode)

Universitetene er viktig for omstilling 

i eksisterende næringsliv
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Effekter fra investering i FoU på 

miljøvennlig energi siden 2008

16 mrd. kr i realisert økonomisk effekt i Norge (2008-2017)
• Økte inntekter, reduserte kostnader. 

• Reduserte og utsatte investeringer i infrastruktur. 

• Realiserte investeringer i ny industriell virksomhet. 

100 mrd. kr identifisert fremtidig økonomisk potensial (Norge/Europa)

Vannkraft Industri Energisystem Energisystem Solenergi

• 4 mrd. kr bevilget av Forskningsrådet til ca. 670 prosjekter (2008-2017).

• Realisert økonomisk effekt på 4 ganger bevilgningene.
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innovasjon og

nyskaping

NTNU bidrar til impact gjennom:

• styrke langsiktig samarbeid for å 

bedre arbeidslivets omstillingsevne

• øke antall innovasjoner, 

kommersialiseringer og 

nyetableringer

• innovasjonskompetanse i 

utdanningen



Indikatorer for 

synliggjøring 

og måling av 

UH-sektorens 

bidrag til innovasjon



Arbeidslivet ønsker 

samarbeid:
• Utdanning:Kompetanse

• Forskning: Kunnskap

• Behov: Bedre helsetjenester

• Tverrfaglig tilnærming

• Teknologi - løsninger

• Næringsutvikling:

Kommersiell suksess (GE)

NTNU ruster seg til økende krav om impact ved samarbeid

langs flere dimensjoner



7 av 23 (vert:6) 4 av 8 (vert: 2)

16 av 23 (vert: 7) 9 av 11 (vert: 3) Blue Legasea

NTNU ruster seg til økende krav om impact ved samarbeid 

med næringslivet
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Innovasjon i offentlig sektor

• Samarbeid offentlig sektor- næringsliv -

akademia 

• Fyrtårn EU prosjekt

• 190 mill NOK

• 32 Europeiske partnere

• 11demonstrasjonsprosjekter

• Piloter i Fyrtårn-byer

• Citiy Followers

• 2018-2021

NTNU ruster seg til økende krav om impact ved samarbeid 

med offentlig sektor
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7 av 23 (vert:6) 4 av 8 (vert: 2)

NTNU ruster seg til økende krav om impact ved økt trykk 

på excellence- forskning og relevans i utdanning



«Innovasjonsperspektivet bør integreres bedre i utdannings-

og forskningsvirksomheten til universitetene og høyskolene.»

• Struktur og ansvar

• Måling og synliggjøring

• Innovasjon i utdanningen

• Virkemidler for kommersialisering

Creating value from  
research results 
and good ideas

LICENSE AGREEMENTS

1351776
RECEIVED  IDEAS SPIN-OFF COMPANIES

140
PATENT APPLICATIONS

628

NTNU Technology Transfer AS was established in 2003 and is owned by the Norwegian 

University of Science and Technology (NTNU) and Central Norway Regional Health 

Authority (HMN).

We are our owner-institutions strategical tool to “create value from research” in the 

shape of new products and services, business and jobs.

At the most basic level our purpose is to spread technology and knowledge that 

benefits society. 

Our core business is assessment of research –and knowledge based ideas, and 

developing these into socially beneficial products and services.

IDEA ASSESSMENT PROTECTION OF I.P TECH VERIFICATION COMMERCIALISATION

Spread new technology
and know ledge

Create value from  
research results

w w w . ntnutto.no

Student InnovationInnovasjonsledere



• Arbeidsrelevant utdanning

• Ny kunnskap – forskning

• Ny teknologi og metoder

• Omsetter kunnskap til nytte

• innovasjonssenter

• Tverrfaglig kompetanse

Norges campus for å øke omstillingstakten og impact
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KUNNSKAP FOR EN BEDRE VERDEN


