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NARMA Spring Conference 2015: Impact in Horizon 2020 
Case Study from the HiOA R&D Administration Team 
 
 
 
Impact, eller effekter av forskningsinnsats på lengre sikt til forskningsprosjekter, etterspørres i 
økende grad i søknadsprosesser til EU og er et viktig element i Horisont 2020. Forskere og 
forskningsadministrative ved norske institusjoner har utfordringer i å beskrive slike effekter. Det er 
ikke alltid lett å skissere hvordan et forskningsprosjekt kan få samfunnsrelevans ut over 
prosjektperioden på forskjellige nivåer. Det kan være uvant og krevende å formidle effektene 
overbevisende og effektivt i en søknad.  

I sesjonen så vi blant annet på betydningen av Impact. gjennom presentasjoner og vi tilnærmet 
oss temaet fra forskjellige perspektiver med mål å hjelpe deltakerne til å forstå begrepet bedre og 
assosiere det til deres felt og situasjon.  

Vi hadde tre presentasjoner: 

 Till Christopher Lech, NCP-koordinator Norges Forskningsråd presenterte betydningen av 
Impact i Horisont 2020 og oppsummerte erfaringene fra 2014-utlysningene innenfor både 
teknologi og samfunnsvitenskap. Innovasjon og samfunnsnytte er sentrale begrep i 
Horisont 2020 og dette betyr at det stilles enda større krav til Impact-seksjonen i 
prosjektforslagene. Men hvordan fortolkes Impact-begrepet i evalueringen? Og hva betyr 
dette for planleggingen og utformingen av forsknings- og innovasjonsprosjektene? 

 Tobias Bade Strøm, spesialrådgiver i Norges Forskningsråd snakket om tverrgående 
perspektiver i Horisont 2020 og betydningen for evaluering av søknader. Han belyste dette 
med et par eksempler der kjønn, RRI og internasjonalt samarbeid med tredjeland er sentralt. 

 Elina Humala, funding advisor, Research and Innovation Services, Universitetet i Jyväskylä 
i Finland presenterte hvordan de jobber med Impact ved Universitetet i Jyväskylä. 
Universitetet i Jyväskylä i Finland har utviklet en Impact Clinic der forskere, 
innovasjonsrådgivere og EU-rådgivere sammen analyserer mulige effekter i forskjellige 
prosjekter for å lykkes bedre i søknader om forskningsmidler fra EU. Humala fortalte om 
hvordan disse Impact clincs er organisert og hvordan de bidrar til å klargjøre impact for 
konkrete prosjektidéer. 

 

Til slutt, gjennom en praktisk øvelse, prøvde vi å illustrere temaets viktigste elementer og 
diskutere hvordan impact burde se ut i en virkelig søknad. Deltakerne ble oppfordret til å delta 
aktivt i denne øvelsen. 

 Den praktiske øvelsen ble ledet av Tom Salusbury, seniorrådgiver, Høgskolen i Oslo og 
Akershus. Han baserte øvelsen på en konkret søknad fra 2014. Deltakerne fikk lese 
utlysningen samt deler av søknaden som ble levert og diskuterte følgende temaer: 
betydningen av impact og hvor viktig det er å inkludere det tidlig i søknadsprosessen, 
hvordan kan man definere prosjektets «value chain» og identifisere «end users», 
innovasjonsaspektene, betydningen av begrepet TRL, og ikke minst formidlings- og 
kommunikasjonsplan. Kommisjonens «Guide for evaluators» ble brukt som utgangspunkt 
for å gi råd på hvordan man kan bli flinkere til å skrive impact og for å identifisere de 
elementene som burde inkluderes i søknaden.  

 
 



Annex 

 
National workshop “Living and learning. Building a researcher career development framework”. 

Date: 25 August 2015 

Time: 9:30 – 17:00 

Location: Clarion Congress Trondheim, Address: Brattørkaia 1 | 7010 Trondheim 

 

The career development for researchers is a comprehensive theme and it is therefore necessary to list up 
some of the identified career development tools and practices that will be discussed at the workshop. 

 

Identified career development tools and practices: 

• Funding opportunities and funding support 
• Mentoring programs 
• Sabbatical leave and international collaboration 
• Network opportunities 
• Skills/ training (language training, culture training, leadership training, project management, 

academic writing, teaching, commercialization of academic research etc.) 
• Support services for researchers 

 

 

 

 




