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Bakgrunn   

§  Behov for bedre adm. støtte og veiledning i 
forbindelse med H2020–søknader innen de fleste 
sektorer og fagområder 
§  Store forskjeller på tilgang til adm støtte og god 

kompetanse på EU-prosjekter 
§  Innspill fra fagmiljøer bekrefter dette 
§  KD har foreslått å etablere en ordning for bistand til 

utforming av prosjektsøknader og forbedring av gamle  
 

§  Flere land har slike ordninger (Nederland, Luxemburg, 
Østerrike, Danmark) 

§  FR har fått midler i 2016-budsjettet til tiltak 
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Hva skal vi i gang med? 

§  Gi bistand til utvikling av søknader 
§  Videreutvikle dagens H2020 kurstilbud  
§  Styrke EU-arbeidet ved institusjonene 

 
§  Samarbeid med UHR/NARMA og Innovasjon Norge 
§  Forskningsrådet koordinerer 
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Bistand til utvikling av søknader 

§  Etablere et «sekretariat» i Forskningsrådet 
§  To personer ansettes på engasjement – lyses ut 

internasjonalt? 
§  Gir direkte bistand til utvikling av søknader 
§  Samler best practice  
§  Deltar i utvikling av kurstilbud 
§  Samarbeider med NCP’ene 
 

§  Målgruppe  
§  næringsliv og offentlige aktører 
§  institusjoner uten eget støtteapparat 

 
§  Tiltak som kan iverksettes raskt 
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Dagens Horisont 2020-kurs videreutvikles 

§  For koordinatorer, deltakere og EU-rådgivere 
§  Målrettes mot deltakergrupper 
§  Gå mer i dybden 
§  Gjennomgå søknad kapittel-for-kapittel  
§  Prøveevaluering 
§  Skriftlig kursmateriell 
§  Eget kurs om hvordan drifte prosjektene? 
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Styrke EU-arbeidet ved institusjonene 
 

§  Workshop UHR 1. februar 
§  Ulike behov ved de forskjellige institusjonene 
§  Ønskelig at det utarbeides et kursopplegg for 

kompetanseheving 
§  Modulbasert opplegg 
§  Dekke både søknadsutvikling og prosjektdrift 
§  Dekke områder som innovasjon, IPR 
§  Åpne både for forskere og rådgivere 
§  Egne kurs for rådgivere i tillegg 
§  Utvikle norske kurs basert på EARMA-modellen? 
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Styrke EU-arbeidet ved institusjonene, forts 
 

§  Midler fra Forskningsrådet til kursutvikling/  sentral 
ressurs? 

§  Institusjonene bruker PES/POS midler til intern 
kompetanseutvikling 

§  Dialog med miljøene for å finne ut «hvor skoen 
trykker» 

 
§  Tiltak som iverksettes trinnvis - Langsiktig satsing 



PES/POS – nytt fra 2016  
§  Forskningsinstitusjonene får økte midler til å 

styrke sitt arbeid med EU-søknader.  
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PES2020 – doblet budsjett i 2016 

§  PES2020 –123,5 mill kr. 
§  Universiteter, høgskolene og instituttene  

søker om årlig ramme.  
§  U&H får en størst del av veksten:  

§  styrke EU-rådgivning  
§  får ikke dekket lønnskostnader, men 
  100% støtte til frikjøp, reiser, møter,  
  midlertidige stillinger knyttet til EU-arbeid  

§  Bedrifter og andre aktører må sende inn søknader for 
hvert enkelt prosjekt de deltar i -  til en åpen utlysing 
fra PES2020. 

  

 

 



Horisont 2020 - Norsk returandel pr. program  
Endringer nov 2015 – mars 2016 



Midler fra NFR (2009-14), FP7 og H2020 (pr nov 
2015) til fakulteter ved UiO, UiB og NTNU 
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Hvilket	behov	har	du	og	din	ins=tusjon	for	kompetansepåfyll?	
Vi	tar	gjerne	imot	innspill…	
	
inn@forskningsradet.no	


