
Samarbeidsprosjekter –

hvordan mobilisere? 

Hva gjør HVL for  å lykkes med rammeprogrammenes 
samfunnsutfordringer? 

Innovasjonsrådgiver Terje Gravdal og fagansvarlig Heidi 
Skramstad
Avdeling for forskning, internasjonalisering og innovasjon



Transformasjon fra regional spesialist til EU-stjerne?
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Nye smakspreferanser hos: 

Styret

Lederne

Forskerne

Forskningsadministrasjonen



Smake og lære

Europa Media kurs ved Balatonsjøen 2015 4Kjenn Europa-kurs 2016
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“Open days", " brokerage events" og speed-dating 
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Ekskursjoner til Brussel og ledelsesforankring  

Høgskolestyrets bevilget 30. april 2020 

inntil 50 millioner til å 

styrke universitetsambisjonen 

13 miljøer (U13) fått midler til 

➢ Postdoktor

➢ Professor II (internasjonal)

➢ EU-søknader (sende i 2021)



Professor Valeria Jana Schwanitz  - 3 H2020 - projects

› H2020-LC-SC3-2018-NZE-CC
Collective action Models for Energy 
Transition and Social Innovation
(COMETS)

› H2020-LC-SC3-2019-Joint-Actions-1
Towards a FAIR and open data 
ecosystem in the low carbon energy 
research community (EERA -data) 
Coordinated by HVL

› H2020-LC-SC3-2020-RES-IA-CSA 
DRES2Market: Technical, business and 
regulatory approaches to enhance the 
renewable energy capabilities to take 
part actively in the electricity and 
ancillary services markets
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Invitasjon til workshop om to nye 

arbeidsprogram i Horisont 

2020 for 2018-20.

Du inviteres til å delta på en workshop om 
arbeidsprogrammene: 

Societal Challenge 6: Europe in a changing world –
Inclusive,innovative and reflective societies (SC6)

Sciences with and for Society (SwafS)

Fyrrommet på Kronstad, Bergen, Høgskulen på Vestlandet 

27. september 2017 09:00-15:00 

Workshop’en arrangeres av forskningsadministrasjonen ved 
Høgskulen på Vestlandet i fellesskap med Forsknignsrådets
rådgiver Øydis Hagen som er National Contact Point (NCP) 
for SC6 og seniorrådgiver Kristin Eikeland Johansen som er 
NCP for SwafS. 

Hensikten med Workshop’en er å forberede deg til å kunne 
søke H2020 i perioden 2018-20.  Arbeidsprogrammene vil 
være nesten ferdige i slutten av september og workshop’en vil 
både gi en innføring i innholdet og praktiske råd om 
forberedelser til å søke, blant annet delta på partnersøk-møter 
og informasjonsdagen.
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Mobilisering gjennom seminarer og

workshops  



Nettverk

› COST Actions

› INTERREG 

https://evbres.eu/


Mobilisering av regionale samarbeidspartnere

› AFII har spilt en sentral rolle i å mobilisere 
regionale samarbeidspartnere i flere søknader

› Aktiv bruk av nettverk

› Kjennskap til strategiske prioriteringer i regionen

› Bygget videre på tidligere samarbeid (RFF, NFR, 
EU)

› Kontaktpunkt og fasilitator mellom fagmiljø og 
samarbeidspartner(e)

› Eksempler på samarbeid:

› Smart Cities-søknad fra Bergen kommune

› MSCA 2019-2020

› SwafS 2019-2020

› RRI2Scale (innvilget i 2019)

› EIP AHA Reference Site-søknad med 
Stavangerregionen (innvilget 2019)

› Green Deal 2021
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https://klimapartnere.no/partnere/bergen-kommune/

https://klimapartnere.no/partnere/bergen-kommune/


SwafS-14-2018-2019-2020 - Supporting

the development of territorial Responsible

Research and Innovation
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Framtida – nær og fjærn

➢ MSCA – postdoktor masterclass etter 
modell fra HF- UiO  april/mai 2021 

➢ Utvikle en ERC-strategi

➢ Ny forskningsrådgiver med lang erfaring 
fra EU-kommisjonen (fra 1. mars) 

➢ Motivasjonsseminar Horisont Europa for 
fakultetene – også med instituttledere

➢ Tett oppfølging av U13 og andre 
utvalgte forskere

➢ Videre styrking av regionalt samarbeid, 
klynger og nettverk 

➢ Kontinuerlig kompetanseheving 

➢ Innsendte gode søknader 



Takk for oppmerksomheten!


