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Overordnet mål
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Det overordnete målet for SFI-ordningen er å bidra til styrket 

innovasjonsevne og økt verdiskaping i norsk næringsliv 

gjennom langsiktig forskning. 



SFI skal
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• Legge til rette for et aktivt og langsiktig samarbeid
mellom innovasjonsorienterte, FoU-aktive bedrifter og 
fremstående forskningsmiljøer.

• Fremme utvikling av fremragende næringsrettede 
forskningsmiljøer som inngår i sterke internasjonale 
nettverk og bidra til internasjonalisering av norsk 
næringsliv. 

• Stimulere og bidra til forskerutdanning og kunnskaps-
og teknologioverføring på områder med store 
muligheter for framtidig verdiskaping. 



SFI-ordningen gir muligheter
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• et høyere ambisjonsnivå, større langsiktighet og sterkere 
konsentrasjon av innsatsen enn andre virkemidler for 
innovasjon i Forskningsrådet. 

• gir den FoU-aktive delen av norsk næringsliv mulighet 
for større langsiktighet, kontinuitet og risikoavlastning i 
satsingen på forskning. 

• gir forskningsmiljøene mulighet for langsiktig 
kompetanseoppbygging gjennom forskning på et høyt 
internasjonalt nivå i nært samarbeid med bedrifter. 

• skal også kunne bidra til å fremme kvalitet og effektivitet 
i offentlig sektor. 



SFI er
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• Forskningssentre – langsiktig 
forskning

• Åpen for alle temaer som kan være 
av betydning for innovasjon og 
verdiskaping i næringslivet – dvs. 
ingen tematiske føringer

• En fleksibel ordning – men regulert 
gjennom krav og retningslinjer

• Kun for «de beste»

• Krevende, utfordrende og 
spennende ☺



Utvelgelse av SFI
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• Det legges vekt på potensial for innovasjon, næringsutvikling og 
bærekraftig verdiskaping.

• Vitenskapelig kvalitet i forskningen må ligge på høyt internasjonalt 
nivå.

VIKTIG: Et SFI må oppfylle begge to!



Organisering av et SFI
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Konsortium:
• Vertsinstitusjon

• godkjent forskningsorganisasjon

• søker og ansvarlig mot Forskningsrådet

• må se SFI i forhold til egen forskningsstrategi

• skal ha markert seg sterkt innenfor fagfelt eller næringsområder et senter er rettet mot

• Forskningspartnere – andre godkjente forskningsorganisasjoner

• Brukerpartnere – private bedrifter og evt. offentlige partnere – de som skal 
«bruke» senterets forskningsresultater og kompetanse
• må være minst tre slike partnere – private bedrifter må være med

• ta med «de riktige» – ikke «flest mulig»

• Alle partnere skal delta aktivt – vise langsiktig engasjement

• Et SFI er et tidsbegrenset senter – ikke et eget rettssubjekt 



BIG 
INSIGHT 

Statistics for the knowledge 
economy

Norsk Regnesentral

C3 Centre for Connected Care 
Oslo Universitets-
sykehus

SIRIUS Centre for Scalable Data Access UiO

CERTUS The Certus Centre SIMULA-senteret

CCI
Center for Cardiological 
Innovation

Oslo Universitets-
sykehus

Manu-
facturing

Sustainable Innovations for Automated 
Manufacturing of Multi-Material Products 

SINTEF

FOODS Foods of Norway NMBU

Center for Offshore Mechatronics UiADrillWell Drilling and Well Centre for Improved Recovery IRIS

CIRFA Centre for Integrated Remote Sensing and Forecasting for Arctic Operations UiT

74CRISP
Centre for Research-based Innovation in Sustainable 
Fish Capture and Processing Technology

Havforsknings-
instituttet

CSI Center for Service Innovation NHH 

SLRC Sea Lice Research Centre UiB

MOVE Marine Operations Center NTNU

Kartet viser antall samarbeidspartnere 
SFI-sentrene har i hvert fylke

CtrlAqua Centre for Closed-containment Aquaculture Nofima AS

CASA Centre for Advanced Structural Analysis NTNU

CIUS
Center for innovative ultrasound solutions for health 
care, maritime, and oil & gas industries NTNU

EXPOSED Exposed Aquaculture Operations SINTEF

iCSI
Industrial Catalysis Science and Innovation for a 
competitive and sustainable process industry NTNU

Klima 
2050 

Risk reduction through climate adaptation of buildings
and infrastructure SINTEF

METAL Metal Production NTNU

SAMCoT Sustainable Arctic Marine and Coastal Technology NTNU

Smart 
Maritime 

Norwegian Centre for improved energy-efficiency and 
reduced emissions from the maritime sector NTNU

SUBPRO Subsea Production and Processing NTNU

18



Finansiering (SFI-IV)
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NB! Modellen er endret fra tidligere utlysninger

• Årlig bevilgning fra Forskningsrådet til et senter er 10 - 12 mill. kroner.

• Bidrag fra private bedrifter og andre brukerpartnere skal være minst 50 % 
av Forskningsrådets bevilgning – dvs. minst 5 - 6 mill. kroner.
– Kan være cash og/eller «in-kind»

– Hvis mest cash – pass på at det skal være «faktisk samarbeid»

• Vertsinstitusjonen og andre forskningsorganisasjoner kan i tillegg bidra 
med finansiering for å vise strategisk forankring og engasjement. 
– Omfanget av evt. egenfinansiering fra forskningsorganisasjonene vektlegges 

ikke ved søknadsvurderingen.

• Vertsinstitusjonen og partnerne fastsetter sammen sine bidrag ut fra 
størrelse, rolle og forutsetninger. 

• Vertsinstitusjonen – og andre forskningsorganisasjoner – kan bidra med 
personell, strategiske midler, lokaler, utstyr, osv.



Offentlige aktører og SFI
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• SFI-ordningen skal bidra til styrket innovasjonsevne og økt verdiskaping i norsk 
næringsliv gjennom langsiktig forskning.

• Private bedrifter må være med i konsortiet.

• Offentlige aktører (f.eks. Helseforetak, Statens Vegvesen, Avinor, Kystverket, …) 
kan delta sammen med private bedrifter. 

• Samspill mellom private bedrifter og offentlige aktører kan skape gode 
innovasjoner – gi markedsmuligheter for norsk næringsliv.

• Der spesielle forhold tilsier det, kan kravet til finansielt bidrag fra bedrifter 
reduseres noe – erstattes av bidrag fra offentlige aktører.

• Konsortiets samlede kvalitet og styrke vurderes!



Internasjonalisering
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Delmål: SFI skal fremme utvikling av fremragende næringsrettede 
forskningsmiljøer som inngår i sterke internasjonale nettverk og bidra til 
internasjonalisering av norsk næringsliv. 

• Det forventes internasjonal deltakelse og samarbeid – forskerutveksling og 
utenlandsopphold. 

• Et SFI kan ha med internasjonale partnere på tilsvarende vilkår som norske 
partnere – også disse må bidra til å nå senterets mål og de overordnede 
målene for SFI-ordningen → økt verdiskaping i norsk næringsliv. 

• Det forventes at partnerne i et SFI arbeider aktivt mot å engasjere og hevde 
seg i internasjonalt forskningssamarbeid, bl.a. EUs rammeprogram. 

→ Hva kan utenlandske partnere bidra med som de norske ikke kan…..?



Styring og lokalisering
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Vertsinstitusjonen må sikre sterk ledelse av senteret og god administrativ støtte 

• Et styre hvor brukerpartnerne har flertall
– Styreleder fra brukerpartner (anbefalt – ikke krav)

• En leder (senterleder, «director») + evt. ledergruppe
– SFI-leder må være faglig sterk

– Må også ha erfaring fra samarbeid med industri og det å lede store prosjekter

Fordel at forskerstaben i et senter er samlokalisert

Desentraliserte løsninger («virtuelle sentre») er også aktuelle
– Kreves da utveksling av forskere og andre tiltak for å fremme fellesskapet i senteret 

– Gode eksempler på at dette lykkes

Én felles ledelse og en samlet forskningsplan

Skape god «senterkultur» – uavhengig av fysisk plassering



Varighet
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• Et SFI etableres for en periode på 8 år (5 + 3 år)

• OK å planlegge for 5 + 3 år (men tenk langsiktig) 

• Midtveisevaluering etter 3,5 år 

• danner grunnlag for vurdering av om Forskningsrådets bevilgning etter 5 år skal videreføres 
for ytterligere 3 år

• Etter 8 (eller 5) år opphører Forskningsrådets SFI-bevilgning - senteret mister 
sin SFI-status 

• «Utfasingsstrategi» må være på plass tidlig – allerede i søknadsfasen –
vertsinstitusjonen har et viktig ansvar her 



Statsstøtte
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NB! Presisert ift. tidligere utlysninger

• Forskningsrådet kan ikke tildele statsstøtte gjennom SFI-ordningen. 

• Støtten til forskningsorganisasjoner skal gå til organisasjonenes 
ikke-økonomiske aktivitet. Nødvendig regnskapsmessig skille må 
være på plass. 

• Bedriftene må bære sine egne kostnader og kan heller ikke motta 
indirekte statsstøtte.

• Prosjekter i senteret skal gjennomføres i faktisk samarbeid mellom 
partnerne.

→ SFI er forskningssentre: «Fundamental and industrial research»



Hvordan «motivere» bedriftene?
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SFI-bedriftene bør være FoU-aktive / FoU-erfarne

SFI gir bedriftene mulighet for større langsiktighet, kontinuitet og risikoavlastning i satsingen på 
forskning. 

• Løse felles utfordringer sammen med andre

• Påvirke «forskningsfronten» på sitt område

• Gi tilgang på kvalifisert og høyt utdannet personell

Har spurt bedrifter/brukere (midtveisevalueringene) – de mener at mest viktig for dem er:
1. Styrket kunnskapsbase
2. Bedre tilgang til personell med høy kompetanse
3. Bedre nettverk til andre partnere

Også evalueringen av SFI-ordningen i 2017 sier:

«Private sektordeltakere drar stor nytte av øket tilgang til personell og kunnskap»



Andre krav og forventninger i denne utlysningen
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Innovasjon og kommersialisering

Allerede ved planleggingen:

• God dialog med partnerbedriftene – hva er viktig for dem?

• Ha tydelige og bevisste planer og prosedyrer for hvordan dere skal legge til rette for å 
stimulere til innovasjon.

• Hvordan vil dere definere, kartlegge og følge opp forskningsresultater med 
innovasjonspotensial? 

Bærekraftig samfunns- og næringsutvikling - FNs bærekraftsmål

• SFI-ordningen kan bidra til økt og mer bærekraftig verdiskaping og omstilling i norsk næringsliv 
gjennom sentrenes langsiktige forskning. 

• SFI-ordningen kan bidra til å møte de store samfunnsutfordringene. 

• Gjør rede for hvordan senteret skal bidra til en bærekraftig samfunns- og næringsutvikling. 

• «Ved søknadsvurderingen vil Forskningsrådet under ellers like vilkår kunne prioritere søknader 
som gir et tydelig bidrag til en bærekraftig samfunns- og næringsutvikling.» 



Andre krav og forventninger i denne utlysningen
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Forskerutdanning

• SFI-ordningen skal stimulere og bidra til forskerutdanning på områder der rekruttering av høyt 
utdannet og kvalifisert personell er viktig for næringslivet. 

• Forskerutdanning kan organiseres og finansieres helt eller delvis innenfor senteret eller 
gjennom samarbeid med universitet eller høgskole på annen måte. 

• Omfang og profil på forskerutdanningen må tilpasses behov og utfordringer for rekruttering på 
det aktuelle området. 

• Utdanningen i et SFI omfatter både master- og doktorgradsstudenter samt postdoktorer. 

• Gjør rede for på hvilken måte og i hvilket omfang senteret skal bidra til forskerutdanning 
innenfor sitt område. 

Utenlandsopphold

• Utenlandsopphold er en viktig del av forskerutdanningen – alle stipendiater som arbeider i et 
SFI bør få internasjonal erfaring. 

• Gjør rede for hvordan dere skal ivareta dette. 



Andre krav og forventninger i denne utlysningen
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Kjønnsbalanse

• Blant dagens 24 SFI er det åtte kvinnelige senterledere. 

• En vesentlig bedring i forhold til tidligere, men ønskelig å øke denne andelen ytterligere. 

• Alle søkerne oppfordres til å se etter kvalifiserte kvinner som senterledere og ledende 
forskere.

• Likestillingshensyn må generelt integreres i arbeidet med å planlegge og utarbeide nye SFI-
søknader. 

• «Ved søknadsvurderingen vil Forskningsrådet under ellers like vilkår prioritere søknader med 
kvinnelige senterledere og sentre med sterk kvinnerepresentasjon i ledende posisjoner.» 



Utlysningen av SFI-IV - omfang
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• Ambisjonen er å starte opp minimum 10 nye SFI høsten 2020. 

• Forventet årlig budsjett til SFI-IV på inntil 120 mill. kroner. 

• Mer aktiv «porteføljemetodikk» i Forskningsrådet kan gi mulighet for 
finansiering av sterke SFI-søknader også ut over SFI-ordningens budsjett. 

• Områder der det er spesielle og udekkede behov for utvikling av kunnskap
• kunnskapsbehov for å møte de store samfunnsutfordringene

• kunnskap for å bidra til omstillingen av norsk næringsliv



Utlysningen av SFI-IV – tidsplan (tentativ)
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Søknadsprosess i to trinn: 

• Vedtatt i Forskningsrådets hovedstyre 13. desember 2018

• Frist for skisser 4. april 2019

• Tilbakemelding på skissene medio juni 2019

• Frist for fullstendige søknader 25. september 2019

• Søknadsbehandling høst 2019/vår 2020 

• Vedtak om nye SFI vår/sommer 2020

• Kontraktsforhandlinger og oppstart av nye SFI høsten 2020



Trinn 1: Obligatorisk skisse
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Frist 4. april 2019 kl. 15.00

Hensikt:
• Bidra til at søkere ikke legger ned for mye arbeid i søknader som åpenbart ikke vil være 

konkurransedyktige som SFI. 
• Et verktøy for de større institusjonen til å kunne prioritere og sortere sine initiativer 
• Være til hjelp for Forskningsrådet for å tilrettelegge og forberede behandlingen av de endelige 

søknadene. 

Utlysningen er publisert og aktiv (både norsk og engelsk)

Les utlysningen og alle dokumenter nøye
• følg obligatorisk mal

• pass på format og sidetall

• liste over kontaktpersoner er obligatorisk

• må skrives på norsk eller engelsk

• Sendes inn som e-søknad, skisser kan bare sendes inn en gang (OBS!)



Trinn 1: Obligatorisk skisse
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• Skissene vurderes administrativt i Forskningsrådet

• Skriftlig tilbakemelding sendes (samlet) til søkerinstitusjonen på 
ledelsesnivå
• Fokus på forbedringspunkter mot evt. søknad

• Organisering, konsortium, verdiskapingspotensial

• Evt. overlappende / tilgrensende aktiviteter

• Ikke vitenskapelig vurdering

• Tilbakemeldingen forplikter ikke Forskningsrådet når det gjelder 
behandlingen av den endelige søknaden

• Søker må på selvstendig grunnlag vurdere om det skal utarbeides 
fullstendig søknad



Trinn 2: Fullstendig søknad
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Frist 25. september 2019 kl. 13.00

• Kun søkere som har sendt inn obligatorisk skisse innen skissefristen 
4. april 2019 er kvalifisert til å søke.

• Utlysningen vil bli publisert før sommeren og være aktiv 6 uker før 
fristen (både norsk og engelsk)

• Søknader skal utformes som elektronisk søknad (eSøknad) «i henhold 
til nærmere angitt søknadstype i utlysningen». 

• Kun foreløpig informasjon foreligger nå.



Trinn 2: Fullstendig søknad (foreløpig)
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Søknaden skal bestå av følgende deler:
• Søknadsskjema 

Søknaden skal ha følgende vedlegg: 
• Prosjektbeskrivelse

• Intensjonserklæring fra vertsinstitusjonen

• Intensjonserklæring fra partnere

• CV for nøkkelpersonell

Søknaden kan ha følgende vedlegg:
• Forslag til fageksperter

Søknaden og alle vedlegg skal være på engelsk. 



Vurderingskriterier og utvelgelse (foreløpig)
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Det legges vekt på potensial for innovasjon, næringsutvikling og bærekraftig 
verdiskaping innenfor temaområdene for sentrenes forskning. 

Samtidig skal vitenskapelig kvalitet i forskningen ligge på høyt internasjonalt nivå. 

Hovedkriteriene "Excellence", "Impact" og "Implementation" vil bli benyttet. 

Forskningsrådet arbeider nå med å

• detaljere og fastsette et endelig sett med vurderingskriterier for SFI-IV 

• avklare hvilke kriterier og forhold som skal vurderes av nasjonale eller internasjonale eksperter 
eller paneler og hva som skal vurderes administrativt i Forskningsrådet 

• fastsette kriterier for endelig seleksjon av støtteverdige søknader



Noen tips…..
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• SFI er ikke et mål i seg selv

• Hvilke utfordringer skal løses?

• Hvor kan organisering i et senter gi en klar merverdi i forhold til annen organisering?

• Tema eller områder der relevante aktører er nasjonalt ledende og langt framme også 

internasjonalt – vitenskapelig kvalitet

• SFI er et nasjonalt – ikke regionalt – virkemiddel

• Samarbeid – nasjonale landslag – bidra til «å sette Norge på kartet»

• Satse der man har etablerte nettverk med solid erfaring (kompetanseprosjekter, innovasjons-

prosjekter, internasjonale prosjekter)

• Ikke glem at begge «hovedkriterier» må være oppfylt (potensial for innovasjon, 

næringsutvikling og bærekraftig verdiskaping + høy vitenskapelig kvalitet i forskningen) 

• Vær selektiv – vurder kritisk hvilke initiativer det legges ned arbeid i 

Husk (1): SFI skal «bidra til styrket innovasjonsevne og økt verdiskaping i norsk næringsliv»

Husk (2): Et SFI er et forskningssenter
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www.forskningsradet.no/sfi

Nyttig å se på etablerte sentre – alle har egne nettsteder



CSI - Centre for Service Innovation
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2011 – 2019

Objective: CSI aims to increase the quality, efficiency and commercial 

success of innovation activities at leading Norwegian service providers and 

enhance the innovation capabilities of its business and academic partners

Host institution: The Norwegian School of Economics (NHH)

Research partners: The Oslo School of Architecture and Design (AHO), 

SINTEF, SNF, Karlstad Universitet, Copenhagen Business School

Enterprise partners: Telenor, Posten, EVRY, NorgesGruppen, BEKK, 

LiveWork, inFuture, Induct, Design and Architecture Norway (DOGA), 

Virke, Abelia

Web: http://www.nhh.no/csi

http://www.nhh.no/csi


DrillWell - Drilling and Well technology for 
improved Recovery

Februar 2019 30

2011 – 2019

Objective: Improve safety for people and the environment and value 
creation through better resource development and reduced cost. 
Improve the drilling and well technology and competence to obtain 
cost effective and safe drilling and wells, and improved oil recovery 

Host institution: International Research Institute Stavanger (IRIS)

Research partners: Univ. of Stavanger, SINTEF Petroleum Research, 
NTNU

Enterprise partners: Aker BP, ConocoPhillips, Statoil, Wintershall, 
(Lundin, Total)

Web: http://www.drillwell.no/

http://www.drillwell.no/


The Certus Centre

2011 – 2019

Objective: Gain substantial science-based insight into how to 
achieve dependable software and better managed Verification
and Validation (V&V) 

Host institution: Simula Research Laboratory AS

Enterprise partners: ABB, Esito AS, FMC Kongsberg Subsea AS, 
Cisco Systems Norway AS

Public Partner: The Norwegian Customs and Excise

Web: http://certusweb.simula.no/
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http://certusweb.simula.no/
https://sites.google.com/a/simula.no/certus/home/image_preview.jpg?attredirects=0


CRISP - Centre for Research-based Innovation in Sustainable fish 
capture and Processing technology

2011 – 2019

Objective: Increased value creation by more responsible and selective
fisheries and thereby a better management of marine resources. 

Host institution: Institute of Marine Research

Research partners: Nofima, Univ. of Bergen, Univ. of Tromsø

Enterprise partners: Scantrol Deep Vision, Kongsberg Maritime, Egersund 
Group, Nergård Havfiske

Public partners: Norges Sildesalgslag, Norges Råfisklag

Web: http://www.imr.no/crisp/en
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http://www.imr.no/crisp/en


CCI – Center for cardiological innovation

2011 – 2019

Objective: Develop the next generation of ultrasound systems for 
cardiology. Develop commercially viable technolgies that will enable
clinicians to better tackle modern challenges in cardiology

Host institution: Oslo University Hospital

Research partners: University of Oslo, Simula Research Laboratory

Enterprise partners: GE Vingmed Ultrasound, Kalkulo AS, CardioSolv
LLC, Medtronic

Web: http://www.heart-sfi.no/
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http://www.heart-sfi.no/


SAMCoT - Sustainable Arctic Marine and Coastal Technology

2011 - 2019

Objective: The development of robust technology for 
sustainable exploration and exploitation of the valuable and 
vulnerable Arctic region

Host institution: NTNU

Research partners: SINTEF, UNIS (Svalbard) + international
partners (Aalto, DTU, Delft, Moscow, VTT, ..)

Enterprise partners: Aker BP, DNV GL, Engie, ExxonMobile, 
Kongsberg Maritime, Kværner, Lundin, Multiconsult, Shell, 
Equinor, Total

Public partner: Kystverket

Web: www.ntnu.edu/samcot
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www.samcot.edu/samcot


SLRC - Sea Lice Research Centre

2011 – 2019

Objective: Increase value creation in the aquaculture industry by 
finding a sustainable and good solution to an important health
problem 

Host institution: University of Bergen

Research partners: Institute of Marine Research, Norwegian 
University og Life Sciences (NMBU)

Enterprise partners: Elanco Animal Health, EWOS, PatoGen Analysis 
AS, Marine Harvest, Lerøy Seafood Group

Web: http://www.slrc.no/
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http://www.slrc.no/


BIG INSIGHT - Statistics for the knowledge economy 

2015 – 2023

Objective: Produce innovative solutions for key challenges facing the 
consortium of private, public and research partners, by developing 
original statistical and machine learning methodologies.  

Host institution: Norsk Regnesentral

Research partners: University of Oslo (UiO), University of Bergen (UiB)

Enterprise partners: ABB, DNB, DNV GL, Gjensidige, Hydro Energi, 
Telenor, NAV, Norwegian Tax Administration, Oslo University Hospital 
(OUS), Norwegian Institute of Public Health, Cancer Registery of Norway 
(Kreftregisteret)

Web: http://biginsight.no/biginsight/drupal/
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http://biginsight.no/biginsight/drupal/


SFI Metal Production
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2015 – 2023

Objective: Enable industrial innovation and give the industry long 
term access to world class fundamental competence and 
candidates. Enable the industry to maintain its position at the 
forefront of sustainable innovation.

Host institution: NTNU

Research partners: SINTEF, Teknova

Enterprise partners: Alcoa, Elkem, Eramet, Fesil, Finnfjord, GE, 
Glencore, Hydro, Tizir, Wacker

Web: http://www.ntnu.edu/web/metpro/cri-metal-production

http://www.ntnu.edu/web/metpro/cri-metal-production


C3 – Centre for Connected Care

2015 – 2023

Objective: To succeed in accelerating adoption and diffusion of patient-centric 
innovations, i.e. innovations that change patient pathways and delivery systems 
and increases growth in the healthcare industry. 

Host institution: Oslo University Hospital (OUS)

Research partners: Akershus University Hospital
The Oslo School of Architecture and Design, Norwegian Business School, University 
of Oslo

Enterprise partners: Abelia, Accenture AS, Dignio AS, Dynamic Precision, Induct
AS, Oslo Medtech, Revmatismesykehuset AS, Simens AS, Sykehuspartner HF

Public partners: Oslo University Hospital, Municipality of Oslo, Municipality of 
Larvik, Sunnaas Rehabilitation Hospital

Web: http://www.c3connectedcare.org/?page=home
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http://www.c3connectedcare.org/?page=home


EXPOSED – Exposed Aquaculture Operations

2015-2023

Objective: To develop knowledge and technologies for exposed 
aquaculture operations, enabling a sustainable expansion of the fish 
farming industry.

Host institution: SINTEF Ocean AS

Research partners: SINTEF, NTNU, Institute for Marine Research (IMR) 

Enterprise partners: Reinertsen, Cermaq Norway, Kongsberg Maritime, 
Kongsberg Seatex, Marine Harvest Norway, SalMar Farming, Argus Remote 
Systems, Møre Maritime, Aqualine, Marin Design, AQS, Anteo, Lerow

Web: http://exposedaquaculture.no/en
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FOODS – Foods of Norway
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2015 – 2023

Objective: Contribute to growth and increased value creation in the Norwegian 
aquaculture and agriculture industries by developing sustainable feed 
ingredients from natural bioresources that are not suitable for direct human 
consumption.

Host institution: NMBU

Research partners: International partners

Enterprise partners: Agrifirm Innovation Center, Animalia, AquaGen, 
Borregaard, Felleskjøpet Fôrutvikling, Geno, Norilia, Norske Felleskjøp, Norsvin, 
Nortura, TINE, Viken Skog, Seaweed Energy Solutions, Yara

Other partners: Innovation Norway, NHO Mat og Drikke , The Federation of 
Norwegian Agricultural Cooperatives, The Norwegian Farmers' Union 

Web: https://www.foodsofnorway.net/

https://www.foodsofnorway.net/


CtrlAQUA – Centre for Closed-containment Aquaculture 
2015-2023

Objective: Develop technological and biological innovations to make closed-containment 
aquaculture systems (CCS) a reliable and economically viable technology, for use in 
strategic parts of the Atlantic salmon production cycle, thus contributing significantly to 
solving the challenges limiting the envisioned growth in aquaculture. 

Host institution: Nofima AS 

Research partners: NTNU, Uni Research, University of Bergen, University College of 
Southeast Norway + international partners

Enterprise partners: Cermaq Norway, Marine Harvest, Lerøy Seafood Group, Grieg 
Seafood, Bremnes Seashore, Smøla Klekkeri og Settefisk, Pharmaq, Pharmaq Analytic AS,
Storvik Aqua, Krüger Kaldnes, Aquafarm Equipment, Oslofjord Ressurspark, FishGLOBE, 
Botngaard

Nettsted: http://ctrlaqua.no/
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Klima2050 - Risk reduction through climate 
adaptation of buildings and infrastructure 
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2015 – 2023

Objective: Reduce the societal risks associated with climate 
changes and enhanced precipitation and flood water

Host institution: SINTEF

Research partners: BI, NTNU, Meteorological Institute, NGI

Enterprise partners: Skanska, Mesterhus, Multiconsult, 
Finans Norge, Skjæveland-gruppen, Norgeshus, Weber Saint-
Gobain, Isola, Powel

Public partners: Statens vegvesen, NVE, Avinor, 
Jernbanedirektoratet, Statsbygg, Trondheim kommune

Web: http://www.klima2050.no/

http://www.klima2050.no/


CASA - Centre for Advanced Structural Analysis
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2015 – 2023

Objective: Develop validated computational tools for innovation together with 
and for partners in the oil and gas industry, the transportation industry and 
in industry and public enterprises working with physical security. 

Host institution: NTNU

Research partner: SINTEF

Enterprise partners: Audi, Benteler Automotive, BMW, DNV GL, Gassco, Honda, 
Hydro, Renault, Sapa, Statoil, Toyota

Public partners: Norwegian Public Roads Administration, Norwegian Defence
Estates Agency, Norwegian ministry of local government and modernisation
(KMD), The Norwegian National Security Authority - Nasjonal 
Sikkerhetsmyndighet (NSM)

Web: https://www.ntnu.edu/casa

https://www.ntnu.edu/casa


CIUS - Innovative Ultrasound Solutions

2015 – 2023

Objective: Be a world-leading Centre for research and innovation in next-generation 
ultrasound imaging, improving patient care, harvesting of ocean resources, and for 
environmental monitoring and safety.

Host institution: NTNU

Research partners: SINTEF, University of Oslo (UiO), Buskerud and Vestfold University 
College

Enterprise partners: GE Vingmed Ultrasound, Kongsberg Maritime, Statoil, Archer – BTC 
(Bergen Technology Centre), Medistim, Aurotech Ultrasound, Phoenix Solutions, X-FAB, 
Sensorlink, Halfwave, InPhase Solutions

Public partners: St. Olavs University Hospital, Central Norway Regional Health Authority 
(HMN), the Nord-Trøndelag Hospital Trust (including Levanger Hospital), Levanger and Verdal
municipalities

Web: https://www.ntnu.edu/web/cius-sfi-/cius
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https://www.ntnu.edu/web/cius-sfi-/cius


SUBPRO - Subsea Production and Processing 

2015 – 2023

Objective: Develop new knowledge, methods and tools for designing and 
operating systems for subsea production and processing. 

Host institution: NTNU (several faculties and departments)

Enterprise partners: ABB, DNV GL, Engie, Lundin, Shell, Statoil, VNG Norge

Web: https://www.ntnu.edu/subpro/
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https://www.ntnu.edu/subpro/


Center for Offshore Mechatronics
2015 – 2023

Objective: Enable technologies, equipment, processes and solutions for the 
automation and monitoring of heavy machinery, and for handling and 
analyzing large data flows under demanding conditions. 

Host institution: Univ. of Agder

Research partners: IRIS, NTNU, Teknova + international (Aalborg, Aachen)

Enterprise partners: ABB, Applica, Bosch Rexroth, Cameron Sense, 
Devoteam, Klüber Lubrication, Lundin, Macgregor, MHWirth, National 
Oilwell Varco, Skeie Technology, Stepchange

Web: https://sfi.mechatronics.no/
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https://sfi.mechatronics.no/


SIRIUS - Centre for Scalable Data Access 

2015 – 2023

Objective: Provide the oil & gas business with better ways to access and 
use the massive amounts of data that are generated in projects and 
daily operation.

Host institution: Univ. of Oslo

Research partners: NTNU, Simula Research Laboratories, University of 
Oxford

Enterprise partners: Statoil, Schlumberger, DNV GL, Computas, Evry, 
fluid Operations AG, Dolphin Interconnect Solutions, fluid Operations 
AG, IBM, Kadme, Numascale, OSISoft

Web: http://sirius-labs.no/
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http://sirius-labs.no/


SFI Manufacturing
Centre for competitive high value manufacturing in Norway

2015 – 2023

Objective: To mirror the inherent cross-disciplinary innovation systems in 
the industry and combine research on multi-material product solutions, 
flexible automated manufacturing and organizational processes. 

Host institution: SINTEF Manufacturing AS

Research partners: SINTEF, NTNU

Enterprise partners: Benteler Automotive, Brødrene Aa, Ekornes, GKN 
Aerospace Norway, Hexagon Raufoss, Hydro, Kongsberg Automotive, 
Nammo, Neuman Aluminium, Plasto, Rolls-Royce, Sandvik Teeness, 
HyBond, Mjøs Metallvarefabrikk

Web: http://www.sfimanufacturing.no/
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http://www.sfimanufacturing.no/


CIRFA - Centre for Integrated Remote Sensing 
and Forecasting for Arctic Operations 
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2015 – 2023

Objective: To do research on methods and technologies that can 
reliably detect, monitor, integrate and interpret multi-sensor data 
describing the physical environment of the Arctic 

Host institution: UiT – The Arctic University of Norway

Research partners: Meteorological Institute, Polar Institute, NORUT, 
NERSC, NTNU

Enterprise partners: Aker BP, Aker Solutions, Arancia, ENI Norge, 
Globesar, Kongsberg Satellitt Services, Kongsberg Spacetec, Maritime 
Robotics, Multiconsult, OMV Norge, Statoil, Total

Web: http://cirfa.uit.no/

http://cirfa.uit.no/


SFI Smart Maritime

2015 – 2023

Objective: To establish a Norwegian Centre for improved energy efficiency and 
reduced harmful emissions from the maritime sector

Host institution: SINTEF Ocean 

Research partner: NTNU

Enterprise partners: ABB, Bergen Engines, Havyard, Jotun, Norwegian Electric 
Systems, Rolls-Royce Marine, Siemens, Vard Design, Wärtsilä Moss, Grieg Star, 
Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi, Solvang, Wilh. Wilhelmsen, DNV GL

Other partners: The Coastal Shipowners Association, Norwegian Maritime 
Directorate, Norwegian Shipowners Association

Web: http://www.smartmaritime.no/
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http://www.smartmaritime.no/


iCSI - industrial Catalysis Science and Innovation

2015 – 2023

Objective: To boost industrial innovation and competitiveness as well as to 
provide efficient, low-emission process technology

Host institution: NTNU 

Research partner: Univ. of Oslo, SINTEF

Enterprise partners: Yara International, K.A. Rasmussen, Dynea, INOVYN 
Norge, Haldor Topsøe

Web: https://www.ntnu.edu/web/icsi/icsi
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https://www.ntnu.edu/web/icsi/icsi


MOVE – Marine Operations Centre

2015 – 2023

Objective: Support the entire marine operations value chain by developing 
knowledge, methods and computer tools for safe and efficient analysis of both the 
equipment and the installation process.

Host institution: NTNU (Ålesund)

Research partner: SINTEF Ocean

Enterprise partners: Farstad Shipping, Olympic Shipping, Havila Shipping, Rolls-
Royce Marine, Ulstein International, ÅKP, Offshore Simulator Centre, Statoil 
Petroleum, Ocean Installer, DNV GL, Vard Group, NTNU Ocean Training

Web: https://www.ntnu.edu/web/move/move-marine-operations-center
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