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REFERAT møte FFA EU-utvalget  
 
Tid: Torsdag 3.mars 2016 kl.10.00-13.30 
Sted: SINTEF Oslo, Forskningsveien 1, Rom OSL F1 Møterom 5  
 
Hensikten med nettverket er å dele kunnskap og erfaringer, ta opp felles problemstillinger og hente inn 
kompetanse utenfra på aktuelle tema.  
 
1.   Velkommen v/Lars Holden 
 
2.   Status for Horisont 2020 i instituttsektoren 
•        Runde rundt bordet:  

Mange søknader er sendt, gjennomgående gode evalueringer. Likevel betydelig større utfordringer å få 
gjennomslag i H2020 enn i FP7. På noen områder gis det full score, men bevilgningene er for små, og en får 
dermed ikke finansiering. Mange institutter er ikke fornøyd med omfanget av tilslag, utgjør for liten andel 
av inntektene totalt. Bedre suksessrate i andre søknadsrunde enn i første, men slett ikke fornøyd. 
 
Evalueringene viser gjennomgående at impact er det svake punktet, der har vi enda ikke knekt koden. En 
må tenke nytt ifht FP7; både impact identifisering og nye nettverk må utvikles. Impact fordrer en annen 
logikk i prosjektutvikling og søknadsskriving. Sammensetningen av konsortiet er av betydning – H2020 
fordrer andre samarbeidsparter og andre konsortier enn tidligere. Det tar tid å bygge nye nettverk.  
 
Kapasitet til søknadsutvikling er en minimumsfaktor, også langsiktig nettverksbygging fordi det må bygges 
nye nettverk ifht FP7. Søknadsaktiviteten må økes. Gjennomgående trenger en å heve kompetansen på 
H2020 søknadsutvikling. Noen institutter vil i økende grad benytte ekstern assistanse i søknadsutvikling og –
skriving. Deltakelse på NFRs kurs i søknadsskriving prioriteres også framover. 
 
Når mange prosjekter får høy score, blir marginene avgjørende. De "andre" kriteriene i tillegg til kvalitet og 
relevans kan dermed bli utslagsgivende. Slike vurderingselementer som andel budsjett som allokeres til 
næringsliv/SMBs, kvinneandel osv kan avgjøre om prosjektet får finansiering når en har full pott på kvalitet 
og relevans/impact. Det er viktig at NFR kommuniserer disse "tilleggskriteriene" som kan skille mellom flere 
søknader som har full score. 
 
Det vil være interessant å få tall på hvor mange søknader som kommer over threshold og suksessraten på 
disse. Gitt at det sies at der er mange flere søknader i H2020 enn i FP7, men ikke nødvendigvis flere 
søknader med høy karakter, er det ikke sikkert at den reelle konkurransen er høyere enn tidligere. 

 
•        De harde fakta v/Agnes Landstad – se presentasjon 
 
3.   Nytt fra Forskningsrådets mobiliseringsarbeid v/Sverre Sogge, Forskningsrådet  

– se presentasjon 
 
4.   Midtveisevaluering av H2020 

• Tas opp som tema i neste møte i FFA EU-utvalget 
 
5.   Nytt nasjonalt ERA Road Map v/Kristine Naterstad, KD 

- se presentasjon 
 
6.   Revisjon – igjen v/Reidar Buvik 

file:///C:/Users/alandstad.NHO-SP/Dropbox/FFA%20EU-utvalg/møte%203%203%2016/FFA-02022016%20EU%20Ernst.ppt
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• SINTEF går over fra individuelle timepriser til timepriskategorier i prosjekter i FP7 og har fått 
underhånden godkjennelse fra revisorene på denne metoden. Denne blir da brukt i alle SINTEFs 
prosjekter i FP7. 

• Tas opp som tema i neste møte i FFA EU-utvalget 
 

7.   Nytt fra FINN-EU v/Reidar Buvik og Agnes Landstad 

 "Den gode impact-historien": Nettverket lager i løpet av våren en samling av 10 gode historier fra EU-
forskning. 

 Work-shops 11.nov 15 og 23.feb 16, erfaringer. 

 Felles-seminar i Brussel i forbindelse med EUs Sustainable Energy Week i Brussel 14.juni. Samarbeid 
med flere andre nettverk. Invitasjon går ut før påske. 

 Kom gjerne med innspill til hvordan FFA kan bruke FINN-EU enda bedre til å mobilisere til samarbeid 
om H2020 deltakelse. 

         
8.   Div orienteringer v/Agnes Landstad 
• Pulsmåling H2020 i NFR 1.feb.  
• Påvirkningsmøte H2020 i NFR 8.feb – Norges innspill til neste WP 
• Nytt fra EARTO inkl presentasjon av hovedfunn i impact-rapport  

– se Economic footprint of 9 European RTOs 
 
9.   Tema og dato for neste møte i nettverket 

Temaforslag (ev parallelle tema siste halvdel): 
• Midtveisevaluering H2020; prosess, medvirkning, tematiske innspill 
• Revisjon FP7, gjennomgang av timeprisberegning etter kategori v/Reidar Buvik 
 
Dato: Torsdag 1.sept 2016 kl 10.00-14.00 hos Sintef Oslo 

 
10. Eventuelt 
 Ingen saker til eventuelt. 

 

 

DELTAKERE 

 Etternavn Fornavn Firma Sted 

1 Buvik Reidar SINTEF Konsernstab Servicesenter, avd. 
Trondheim 

TRONDHEIM 

2 Fløisand Inga NIVA OSLO 

3 Holden Lars NR OSLO 

4 Jordfald Gunnar Miljøalliansen AS OSLO 

5 Kure Cathrine Finne Nofima AS TROMSØ 

6 Landstad Agnes Abelia OSLO 

7 Lech Till SINTEF OSLO 

8 Lundberg Lise Norsk Regnesentral OSLO 

9 Naterstad Kristine KD OSLO 

10 Risbråthe Anne Nofima AS TROMSØ 

11 Scordato Lisa NIFU OSLO 

12 Sogge Sverre Norges Forskningsråd LYSAKER 

13 Ystehede Nina Transportøkonomisk Institutt OSLO 
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