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Referansegruppen

• Eksperter med praktisk erfaring i anvendelse av 
H2020 regelverket 

• Blanding av jurister, økonomer og EU rådgivere, 
både fra universiteter, institutter, offentlig og 
privat sektor 

• Skal gi innspill til regelverksendringer, brukes 
til erfaringsutveksling og drøfting av felles 
problemstillinger og spredning av informasjon 
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Lars Øen (UiO) 
Hege Dysvik Høiland (UiB) 
Andreas Vatne Ellefsen (NTNU) 
Kaja Gjersem Nygaard (UiS) 
Anne Bjørtuft (OsloMet) 
Andrea Gerecht (UiT) 
Gunn Helen (NMBU) 
Terje Gravdal (Høyskolen på Vestlandet) 
Iver Jan Leren (Rogaland Fylkeskommune) 
Kristoffer Hammer (NCE Media) 
Luisa Nordlander 
(Smart Innovation Norway/NCE Smart Energy 
Markets) 

Henrik Bjørge (NHO Service og Handel) 
Reidar Buvik (SINTEF) 
Anita Vangen (NORCE) 
Anne Risbråthe (Nofima) 
Ina Maiquez (Folkehelseinstituttet) 
Observatør: Magnar Ødelien (Innovasjon Norge) 



Horisont Europa – state of play
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Endringer i participation rules og general annexes

Noen eksempler:

• Må være en partner fra EU medlemsland

• Minstekravet er fremdeles 3 partnere

General annexes:

• Redusert antall sider i søknaden

• Bedre veiledere til søknadskjema

• Krav om Gender equality plan

• Evalueringskriterier:

• assessment of "management procedures" is removed and that instead the quality 
of consortium members is to be assessed as part of “implementation”

• Nytt ranking criterion that prioritizes on the basis of geographical diversity



Corporate Model Grant Agreement

Mål: Harmonisering og standardisering av kontrakter og maler i alle EU-programmer, 
synergier

Hoveddelen

• Opsjoner per 

• programm
(HE)

• type prosjekt 
("action-
specific")

• utlysning

• prosjekt

Annekser 

• Åpen forskning

• IPR

• Forskerintegritet

• Arbeidsvilkår 
(MSCA)



ERC og MSCA

• Egne bestemmelser (“action-specific”) i hovedavtalen og annekser

• ERC

• Detaljert budsjettinformasjon (personalkostnader per ansattekategori)

• Additional funding (overføring av budsjettet)

• Arbeidsvilkår for PI

• MSCA

• Arbeidsvilkår

• Permisjon (long-term leave) og "special needs allowance"



Viktige endringer

• Data sheet

• In-kind contributions against payment: ingen egen bestemmelse, men mulighet til å bruke

• "seconded persons" under personalkostnader

• Eller kjøp av varer, arbeid eller tjenester

• Inntekter (receipts): gjelder ikke lenger for non-profit organisasjoner. Men hvis andre er 
med å direkte finansierer FoU aktiviteten så må det synligjøres. 



Viktige endringer

• Suspensjons- eller termineringsgrunnlag: 

• koblede prosjekter (linked actions)

• prosjekter som mister sin vitenskapelige eller teknologiske relevans (eller 
økonomiske relevans i EIC-akseleratoren)

• Prosjekter som mister sin relevans som del av en portefølje av prosjekter (gjelder 
særlig EIC prosjekter og Missions).

• Revisjon: System and Process Audit (SPA)

• 2 deler: "test of the systems" + "substantive testings"

• Lav, medio eller høy risiko



Viktig endringer

Fra timesatser til daglige satser

= Årlige personalkostnader per ansatt / 215

Antall arbeidsdager = månedlige erklæringer istedenfor timelister

Daglige satser Antall arbeidsdager

Daglige 
satser



Konverteringsmetoder til daglige satser

1) 1 dag = 8 timer

2) Konvertering basert på gjennomsnittlig antall timer som en ansatt må jobbe per 
arbeidsdag i henhold til arbeidskontrakt

3) Konvertering basert på deltakerens vanlig standard årlige produktive timer, hvis det er 
minst 90% av arbeidstiden ("workable time")



IPR

• Fremdeles fokus på utnytelse av resultater 

• Deltakere må oppgi eier(e) av resultatene i den endelige periodiske rapporten

• "best effort" forpliktelse som ligner på H2020

• nytt i HE: etter en periode hvor det er ingen utnyttelse åpnes det for utnyttelse av 
interesserte tredje part (Horizon Results Platform)



Åpen forskning

• Vitenskapelige publikasjoner må være tilgjengelig for alle, immediate open access 

• Publikasjoner skal være gjenbrukbare: bruk av CC BY lisens (mulighet for å bruke mer 
restriktive lisenser for langtektsformater)

• Mottakere må beholde tilstrekkelige immaterielle rettigheter for å oppfylle kravene 
til åpen tilgang

• Publiseringsgebyr vil bare bli dekket for tidsskrifter som gir full åpen tilgang (ikke hybrid)



Meld dere på kurs! 
https://www.forskningsradet.no/arrangementer/



Horizon Europe
THE NEXT EU RESEARCH & INNOVATION

PROGRAMME (2021 – 2027)

awi@forskningsradet.no
ieb@forskningsradet.no
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