
Forskningsinstituttenes Fellesarena – FFA 
Postboks 5490,  

Majorstuen 

0305 Oslo 

 

 

 

 
 

 
 

 

  

 

 

Postadresse: Postboks 5490 Majorstuen 

|, Norway 

 

  

              

REFERAT møte FFA EU-utvalget  
 
Torsdag 26.mars kl 11.30-15.00   
Sted: SINTEF Oslo, Forskningsveien 1, 0373 Oslo  

 
1.       Erfaringer fra søknadsrundene i H2020 

 Status - oppdatert info fra EU-databasen Se egen presentasjon fra Ernst Kristiansen 

 Hvordan fungerer to-trinns prosessene, hva er erfaringene fra evalueringene, hva er 

resultatene så langt? 

o Lykkes bedre med to-trinns enn med ett-trinns søknader 

o Evalueringer:  

 Flere institutter erfarer at vi scorer lavt på business plan og at impact 

vurderingen i søknaden blir for generell – vi er ikke tilstrekkelig konkret 

 Vi må sikre likestilling/kjønnsbalanse i prosjektorganisasjonen. 

 Gjennomgående: Les utlysningen nøye!  

 For lite erfaring fra EU-prosjekter hos forskerne kan delvis løses med 

bistand fra eksterne konsulenter, i tillegg til NCP-korpset, som er gode på 

tilbakemeldinger underveis i søknadsfasen. Kjøp av ekstern bistand 

erstatter ikke forskernes kompetanse, men kan supplere på system- og 

oversiktskompetanse. Det forutsetter at konsortiet er enig om at ekstern 

konsulent benyttes. PES kan benyttes til å dekke deler av kostnaden.  

 NB! De institutter som har erfaring med konsulentselskaper, sender sine 

vurderinger til Agnes, som sammenfatter og blir enig med Ernst om i 

hvilken form erfaringene skal deles. 

o Forskningsrådets apparat kan levere på vår etterspørsel; kurs, workshops, 

søknadsveiledning etc.  

  

2.       Nytt fra EARTO v/Reidar Buvik, SINTEF og Agnes Landstad 

 WP 2016-2017, vedtas juni, ytterligere innrettet mot impact og innovation. "Shift from 

input orientation to impact orientation". Se draft vedlagt. 

 Innspill WP 2018-2019 starter snart, klare, tydelige og konkrete forslag! FFA kan i større 

grad koordinere innspill og bruke EARTO,  KD / Erik Yssen og  NFR / Yngve Foss 

 Kommisjonen utvikler revisjon fra rein økonomisk revisjon til forvaltningsrevisjon; hva 

er gjort og med hvilke resultater, i tillegg til hvordan 

 Ny versjon av Model Grant Agreement kommer i løpet av året. 

 Mange institutter i Europa opplever vesentlig reduksjon i basisbevilgningen 

 FFA lager et kort notat som begrunner norske timepriser og Norges bidrag til H2020 

Se vedlagt presentasjon fra møter i EARTO  

  

3.       Hvordan samarbeide med offentlige aktører i EU-prosjekter 

Jfr. også praktisk rundt fakturering, timeprisfastsetting, timeføring osv.   

 Erfaringer fra TØI v/Nina Ystehede 
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o Har involvert off aktører både som partnere og i advisory groups.  

o Erfarer at off aktører håndterer EU-aktiviteter minst like godt som private 

virksomheter, både timeføring, rapportering etc., ev med litt bistand fra TØI. 

o Timeføringssystem kan være en utfordring, det trengs en innføring i hvordan føre 

timer og hvordan definere timepriser 

o Jurisdiksjon må fylles ut i EU-skjema: Det trengs veiledning i hvordan dette skal 

føres – Forskningsrådet oppfordres til å lage en veiledning 

o Off aktører er ønsket i prosjektene, men har ofte lite kapasitet til å delta. Kan 

være utfordrende for dem å ansette medarbeidere for å delta i prosjekt.   

 Runde rundt bordet:  

o Forskningsrådet oppfordres til å utarbeide enkel veileder for off virksomheter i 

deltakelse i prosjekter, særlig for små off virksomheter 

o Forskningsrådet har fått flere nye NCP-er, bl.a. en ny på Legal & financial 

Jon Anders Drøpping fra KS ble forhindret fra å delta. Gode råd fra KS tas opp igjen 

senere. 

  

4.       STIM-EU  

 STIM-EU åpnes også for ERC-prosjekter fra instituttsektoren. Hvis aktuell forsker skifter 

institusjon underveis, vil midlene fra Stim-EU forbli i instituttet – midlene gis til 

institusjon. 

 Hvordan håndterer vi STIM-EU i regnskapene? 

o  STIM-EU utbetales fra NFR på slutten av året og kan benyttes til publisering, 

nettverksbygging osv. Det er ingen (skal ikke være en) direkte sammenheng mellom 

H2020 prosjekter og STIM-EU. 

o  STIM-EU bør ikke inntektsføres på samme måte som basisbevilgning hvor en fører 

inntekten gjennom eksterne timer  

o  Det anbefales at det skjer en direkte inntektsføring uten bruk av egne timer til dette. 

Tanken bak STIM-EU er at det skal være til dekning av egeninnsats. Bruk av (nye) 

egne timer vil redusere NFR timeprisene. SINTEF fører inntekten stykkevis en bloc, i 

takt med de underliggende prosjektene i de avdelinger prosjektene har sitt opphav.  

 Strukturmeldingen refererer til nylig innførte tiltak som forventes å virke 

strukturerende. For å komplettere dette, vurderer en å innføre en SAKS-ordning som 

skal bidra til sammenslåinger og tettere samarbeid mellom UH og I, også mellom I, der 

initiativene er forankret hos instituttene selv. Meldingen sier også noe om å styrke 

rekrutteringsstillinger i instituttsektoren. 

Se vedlagt presentasjon fra Christen Krogh, Forskningsrådet 

  

5.       Tema og dato neste møte, som blir første møtet i det nye EU-nettverket FIN-EU 

 Aktuelle tema: 

 Resaver 

 IPR 

 Gjennomgang av DESCA-malen 

 Arbeidsplan EU-nettverket 2015 

Kommer tilbake til dato for neste møte i EU-nettverket. 

 

6.       Eventuelt 

EU-nettverk 

EU-nettverkssøknaden får bevilgning i Forskningsrådet. 
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Nettverket etableres over påske i et samarbeid mellom FFA, KS og Abelia. 

Se søknad vedlagt. 

 

 

Deltakere (forfall pga snøtrøbbel i Oslo-trafikken) 

Etternavn Fornavn Firma 
1.    

2. Buvik Reidar SINTEF Konsernstab  

3. Danielsen Kristin Norges Forskningsråd 

4.    

5. Duquenne Anne PRIO 

6. Holden Lars Norsk Regnesentral 

7. Hvalby Jørgen NIFU 

8.    

9.    

10. Kristiansen Ernst H. SINTEF Konsernadministrasjon Oslo 

11. Krogh Christen Norges Forskningsråd 

12. Landstad Agnes FFA 

13. Nygaard Lynn PRIO 

14. Paulsen Frode Veterinærinstituttet (Oslo) 

15.    

16. Rønning Ketil Norges Forskningsråd 

17. Sanda Karl Gunnar Stiftelsen Telemarksforsking 

18.    

19. Ystehede Nina Transportøkonomisk Institutt 

 


