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Styrke EU-arbeidet ved institusjonene

▪ Workshop UHR 2016

▪ Behov for kursopplegg for kompetanseheving

▪ Ulike behov  - modulbasert opplegg

▪ Søknadsutvikling og prosjektdrift

▪ For forskere og rådgivere

▪ Utvikle norske kurs basert på EARMA-modellen?

▪ Dialog med miljøene - finne ut «hvor skoen trykker»
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2016: Vi dro i gang to hovedspor…

▪ Styrke EU-arbeidet ved institusjonene

▪ Startet utvikling av H2020 kurs/kompetansepakke

▪ Bevilget midler fra Forskningsrådet til sentral ressurs i 
NARMA – ansettes ved UiA

▪ Engasjerte konsulentfirmaet PNO for å gi 
søkermiljøene konkret søknadshjelp 

▪ Ideutvikling/mentor

▪ Søknadsgjennomlesning 

Samarbeid med UHR/NARMA og Innovasjon Norge
Les mer:
http://www.forskningsradet.no/prognett-
horisont2020/Nyheter/Fa_hjelp_med_EUprosjektet_ditt_fra_ide_til_ferdig_soknad/1254024730603
/p1253988679434

http://www.forskningsradet.no/prognett-horisont2020/Nyheter/Fa_hjelp_med_EUprosjektet_ditt_fra_ide_til_ferdig_soknad/1254024730603/p1253988679434


Impact i søknader

Deltakerportalen Prosjektstøtte - nivå 1

Proaktiv EU-rådgivning

Søknadsstøtte - nivå 1

Porteføljevurdering Kommunikasjon

Prosjektevaluering 

Strategi for EU-prosjekter

Motivere egen institusjon til EU 
arbeid

Nivå 3: Forsknings-
administrativ ledelse

Nivå 2: 
Viderekommende 

kurs

Nivå 1: Innføringskurs

MULIGHETER OG 
MOBILISERING

SØKNADS-
UTVIKLING

PROSJEKT-
GJENNOMFØRING

Innføring i EU-prosjekter

Kurs i kompetansebygging, fasilitering og ledelse

Prosjektutvikling - nivå 1

Revisjon

Drift og økonomi i et EU-prosjekt 

Prosjektstøtte – nivå 2Søknadsstrategi 

Konsortier  og 
partnerskapsbygging 

Søknadsstøtte – nivå 2

Konsortieavtalen

ERC Starting, Consolidator og 
Advanced Grants

Prosjektutvikling – nivå 2

Budsjettering - nivå 1

Marie Skłodowska-Curie Actions 

Innføring i Fremragende 
forskning

Tilgjengelig

Under 
utvikling

Ikke påbegynt



Vi samler på råd/tips

▪ Ekstramateriale Prosjektutvikling – nivå 2
▪ Søknadsmaler med kommentarer/råd/tips etc på 

Forskningsrådets ekstranett 

▪ Mye annet ekstra materiale 

▪ impact, konsortier, TRL, reviews etc

▪ For kursdeltakere

▪ Planen er å legge ut tilsvarende for de nye kursene som 
utvikles nå:
▪ Budsjettering, Prosjektutvikling, Søknadsstøtte (nivå 1)

▪ Dele gode maler/rutiner – beste praksis 

▪ Webinarer?
▪ For oppfølging/dypdykk i visse temaer etter et kurs?









2016-2017: Status så langt

▪ Hvor mange av dere har deltatt på kursene våre?

▪ 161 har deltatt på Drift og Økonomi-kurs 

▪ 236 har deltatt på Prosjektutviklingskurs

▪ 2 av 3 kurs i Konsortieavtalen er fulltegnet

▪ To eLæringskurs er klare til å tas i bruk:
http://www.forskningsradet.no/prognett-horisont2020/Kurs__niva_1/1254021365445

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjC8ZvSmPbSAhVHWCwKHZ5tAtAQjRwIBw&url=http://www.hsh.no/nyheter/2015080000002674&psig=AFQjCNELEbmF8QPm55sLBafz6HZFe6pecw&ust=1490687154401670
http://www.forskningsradet.no/prognett-horisont2020/Kurs__niva_1/1254021365445


Webinarer?

▪ NCP-ene har tidlig info
om fremtidige H2020 

▪ arbeidsprogram, topics og calls

▪ EU rådgiverne får sentral info for å finne aktuelle 
søkemuligheter for sine miljøer

▪ Interesse for dette?



Videre planer – Helhetlig kurs og 
kompetanseportal

▪ Utvikle et kurs i Revisjoner (høst 2017)

▪ Sy arbeidet sammen med NARMAs del av 
prosjektet (høst 2017/vår 2018)

▪ Gjennomføre piloter for å teste opplegget (2018)



Treffer vi med tiltakene våre?
Er kursene på riktig nivå?

Andre temaer?
Andre tilbud?

inn@forskningsradet.no
Mob: 901 13 867

mailto:inn@forskningsradet.no

