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EU-prosjekter – what’s in it for us? 

 Det meste av EU-tilskuddene går via nasjonale og 
regionale myndigheter i EU-landene, og er knyttet 
til landbrukspolitikken og strukturfondene (dvs. 
Norge ingen adgang). 

 Næringspolitikk: Fokus er på policy-utforming, 
”beste praksis”, bedre næringsinfrastruktur/ 
rammebetingelser, bedre lovgivning og regelverk 
(f.eks. CIP 2007-13, COSME fra 2014). 

 Relativt lite er direkte tilskudd til bedrifter.         
Det store unntaket er Horisont 2020 - EU’s 
rammeprogram for FoU & innovasjon (2014-2020) 
og Eurostars. 



Skal – skal ikke delta i EUs rammeprogrammer? 

Motiver (why bother?): 

 Økt anerkjennelse og troverdighet i markedet 

 Tilgang på ny kompetanse og teknologi  

 Bedre nettverk, nye forretningsforbindelser 

 Viktig trinn i bedriftens internasjonaliseringsprosess 

 EU-finansiering stimulerer til ”risikoforskning” 

Motivene varierer i hht bedriftenes størrelse, 
teknologinivå, internasjonal erfaring m.v. 

 

Barrierer/utfordringer: 

 Mye, men delvis uoversiktlig informasjon 

 Tidkrevende rapportering/administrasjon 

 (Spesielt bedrifter:) Høye ”søknadskostnader” må 
forsvares med sannsynlig kommersiell gevinst 



Kort tilbakeblikk på næringslivet i FP7 
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Norske bedrifter  

  med i 634 prosjekter 

 mottok 157,3 mill. € (ca. 1,3 mrd. NOK) i EU-støtte 

 koordinerer cirka 10 % av prosjekter de deltar i 

 1/3 av alle bedriftsdeltakelsene finnes i SMB-

programmet, mens ca. 60 % tilhører Cooperation 

 Bedriftene sto for 29 % av alle norske deltakelser (21 % 

av EU-støtten til Norge) 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Horisont 2020 



Horisont 2020: EUs nye rammeprogram for å fremme 
forskning, innovasjon og konkurransedyktighet i Europa 
(2014 – 2020) 
 
Fokus på å utvikle innovative ideer til produkter/tjenester som skaper 
forretningsmuligheter og som bedrer folks liv (samfunnsutfordringene). 
 
3 hovedmål: 
1) Bygge opp Europas posisjon blant verdens ledende i vitenskap 
(«fremragende forskning») 
2) Sikre industrielt lederskap i innovasjon («konkurransedyktig 
næringsliv») 
3) Løse viktige samfunnsutfordringer som helse, energi, miljø, 
klima, transport m.v. 
 
H2020 skal støtte alle innovasjonsfaser, fra idé til marked. 



Hva er driverne bak Horisont 2020? 

 Bærekraftig konkurransedyktighet, innovasjon 
og vekst 
 

 Sterk fokus på samfunnsutfordringene 
 

 Målrettede tiltak for næringslivet 
 Økonomisk vekst i Europa skal nås gjennom satsing på 

innovasjon i bedriftene  

 Markedsnærhet, kommersialisering og økonomisk 
verdiskapning viktig 

 

 Utvikling av industrielle nøkkelteknologier 



Helse og velferd 

Mat, hav og 
bioøkonomi 

Ren, effektiv 
og sikker energi 

Samfunns- 
sikkerhet 

Inkluderende 
og innovative 

samfunn 
 

Klima, råmaterialer 
og miljø 

Smart  
miljøvennlig 

transport 

Samfunns- 
utfordringer 



H2020-forventninger til næringslivet 
(eller omvendt) 

 Styrker bedriftsdeltakelse gjennom innovasjon 
og brukerinvolvering 

 Bidrar til å finne gode løsninger på 
samfunnsutfordringene 

 Potensialet for bedriftene er størst i collaborative 
projects i SC og LEIT 

 Spesielle muligheter for SMB i Eurostars, SMB-
instrumentet (+ Fast Track to Innovation) 

 Partnerskapsaktivitetene (PPP, JTI mv) er ofte 
arenaer for store industridrevne EU-prosjekter 



SMB og SMB… 

 SMB - kvantitativ definisjon: 

 1) < 250 ansatte  

 2) omsetning < € 50 mill., evt.  balanse < € 43 mill. 

 3) < 25 % eid av ”ikke-SMB” 

 

 SMB - kvalitativ definisjon: 

 ”Bedrifter med viten og vilje” og med internasjonalt 
potensial. 

 Kjernegruppe: ”De som ikke har deltatt i EUs 
rammeprogrammer, men som burde gjøre det”. 
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Cerpotech 

Produksjonsprosess for oksidpulver 

 Bl.a. for brenselceller, keramiske 
membraner og katalysatorer 

 
 En håndfull ansatte… 

 …og 5 EU-prosjekter 
 

 God hjelp fra NTNUs og SINTEFs 
internasjonale nettverk 

 

 

 

 

 

 

 
Strategi: Jobbe aktivt mot Horisont 
2020 

”Vi prøver å gjøre oss veldig synlige og har 

vært på mange partnertreff. Her markeds-
fører vi oss som en SMB som både kan 
teknologiutvikling og produksjon 

”Nå er vi i luksussituasjonen at vi får 

flere forespørsler om å delta i prosjekter 
enn vi kan håndtere 



Integrert satsing på næringslivet  
Ulike bedrifter – forskjellige muligheter 

 

 
 

 SMB-instrumentet 
Collaborative  

projects 

Eurostars II 
+ Enhancing Innovation Capacity 

+ Market-driven Innovation 

Fast Track to Innovation 

(Pilot 2015) 

SMB: 20 % av 
budsjettet 

 for LEITs & SC 
(13 % til Coll.,  
7 % til SMB-
instrumentet) 
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H2020 – SMB-instrumentet 



Eurostars 

• Et program for forskningsutførende små og mellomstore 
bedrifter 

• Samarbeidsprosjekt med deltagere fra minst to Eurostars-land 

• Forskning og markedsrelevans er like viktig 

• Åpen arena, ingen begrensninger i forhold til bransje, sektor 
eller teknologi 

• Norske SMB kan få dekket opp til 50 % av sine faktiske 
prosjektkostnader 

• 2 søknadsfrister i året: Neste er 17.9.2015 og så mars 2016 

• Kontaktperson: Inga E. Bruskeland (ieb@rcn.no)   

mailto:ieb@rcn.no


Fast Track to Innovation 

A Fast Track to Innovation pilot was launched in January 2015, with 

the following features: 

 

 Aimed at 'innovation actions' with a consortium of 3 to 5 

partners and a maximum of EUR 3 million per project 

 Bottom-up driven logic 

 Continuously open call with three cut-off dates per year 

 Time to grant not exceeding 6 months 

 Project will not require Programme Committee approval  

 Covering all fields across Societal Challenges and LEIT 

 Not only for SMEs (also “mid-caps”, research institutions, 

etc.), but projects must industry-driven 



Kontaktinfo: 

www.forskningsradet.no/horisont2020 

Nasjonale kontaktpunkter (NCP) 
 

NCP for hvert tema i Horisont 2020 
 

http://www.forskningsradet.no/horisont2020


Participant Portal 



Forskningsrådets nasjonale kontaktpunkter (NCP) 



EU prosjektetableringsstøtte (PES) 

 Hensikt: Å stimulere til økt deltagelse i europeisk FoU-
samarbeid.  

 Inntil 50 % tilskudd til kostnader vedr. partnersøk, 
etablering av konsortium og utarbeidelse av prosjektforslag, 
ekstern assistanse/rådgivning, reiser. 

 Tilskudd fra kr. 15.000 til kr. 300.000 

 U/H og institutter kan søke om rammebevilgning, andre 
aktører sender enkeltsøknader. 

 Minstekrav for utbetaling av PES-støtte: innsendt EU-søknad 
må være godkjent (eligible). 

 Ekstra støtte til «gode søknader» (over threshold) og til 
kontraktsforhandlinger. 

 Søk tidlig og få råd fra NCP-ene med på kjøpet!  

 http://www.forskningsradet.no/pes2020   

 

http://www.forskningsradet.no/pes2020
http://www.forskningsradet.no/pes2020


Takk for oppmerksomheten! 


