Gruppearbeid til parallellsesjon 1 (10:45-14:50): Horisont 2020 og
norsk deltakelse
Ansvarlige for sesjonen:
Ingrid Sogner, UiO
Troels Gyde Jacobsen, UiS
Vibeke Moe, HiOA

Parallellsesjonen er tredelt:
A. Posisjonering og arbeid opp mot Forskningsrådet
B. Vårt arbeid som forskningsadministratorer i en mobiliseringsfase
C. Samarbeid om kompetanseheving i NARMA
Gjennomføring av gruppearbeidene
Hver enkelt skal forteller kort om seg selv (hvem man er, hvor man kommer fra og hva man arbeider
med). Maks 1 min minutt hver. Hver gruppe velger deretter en møteleder og en sekretær.
Møtelederen leder diskusjonen og sørger for at alle kommer til orde samt at man kommer igjennom
spørsmålene som skal drøftes. Sekretæren tar notater og oppsummerer hva man kommer fram til.
Oppsummeringen leveres eller sendes på e-post til Vibeke Moe, Vibeke.Moe@hioa.no
De ansvarlige for sesjonen lager en oppsummering som sendes deltakerne på sesjonen i etterkant av
konferansen. Referatet vil bli brukt av styret i det videre arbeidet.

A. 10.45-11.30 Posisjonering og arbeid opp mot Forskningsrådet
Innledning ved Till Lech fra Norges forskningsråd: Hvordan kan institusjonene forberede seg best
mulig til Horisont 2020?
Spørsmål til gruppearbeid. Spørsmålene danner grunnlaget for en diskusjon, alle trenger ikke
besvares:







Hvordan være forberedt på nye krav og forventninger i Horisont 2020?
Hvordan posisjonerer din institusjon seg nasjonalt/internasjonalt?
Hvordan jobber du og ditt miljø nasjonalt / internasjonalt?
o Hvor er utfordringene?
o Har du nok kontakter?
o Har du planer om å delta på workshops/informasjonsdager i EU?
Hvordan er kontakten med NCP i Forskningsrådet?
Hva kan være NARMAS rolle i institusjonssamarbeidet?

11.30-12.30

Lunsj

B. 12.30-14:10 Vårt arbeid som forskningsadministratorer i en mobiliseringsfase
Hvordan jobber vi og hvordan mobiliserer vi internt? Kort innledning fra to medlemsinstitusjoner,
deretter gruppearbeid med utgangspunkt i spørsmålene nedenfor:
Innledere, fem. minutter hver:
Pål Vegar Storeheier, forskningsdirektør, UiT
Kyrre Aas, rådgiver, UiS













Hvordan jobber du og din institusjon med forskere?
Har din institusjon administrative støttefunksjoner for EU-søknader, hvilke er de?
Kjenner du EUs strategi og bakgrunnen for at programmet og delprogrammene som er aktuelle
for din institusjon?
Hvordan legge til rette for et bedre samspill mellom EU-midler, forskningsrådsmidler og
basismidler?
Hvordan samarbeide bedre både med Forskningsrådet og andre institusjoner om EU-finansiering?
Har dere en liste over hvilke forskere som er motivert og hvilke forskere som er i stand til å delta?
Kjenner du konkurransefortrinnet til forskerne ved din institusjon, har forskerne en unik
kompetanse?
Har dere en oversikt over strategiske satsingsområder og miljøer som er knyttet opp mot disse?
Er de aktuelle forskerne ved din institusjon presentert på nettsidene med korte cv'er?
Har instituttene gode internasjonale nettverk, finnes det oppdaterte oversikter over disse?
Finnes det noen incentiver for å delta i EU-prosjekter ved din institusjon?
C. 14.10-14.50: Samarbeid om kompetanseutvikling i NARMA

Organisasjon og nettverk. Kort innledning fra en medlemsinstitusjon, deretter gruppearbeid med
utgangspunkt i spørsmålene nedenfor.
Innleder fem-syv minutter:
Bjarte Grønner, forskningskoordinator NHH








Gå gjennom spørsmålene nedenfor og sett deretter opp hvilke områder det er behov for
kompetanseheving og kurs ved de forskjellige institusjonene. Hvordan kan NARMA bidra til
kompetanseheving i sektoren?

Kjenner du til hvordan man skriver en god plan for formidling i søknader?
Vet du hvordan du regner ut lønn for dine forskere?
Har din institusjon gode rutiner for rapportering på eksterne prosjekter?
Er din institusjon i stand til å koordinere prosjekter? Hva mener du er de viktigste
forutsetningene for at en institusjon skal kunne koordinere prosjekter?
Hvordan kan man identifisere forskere/forskergrupper som bør delta i Horisont 2020?

