
Referat FFA EU-utvalget  
Onsdag 25.januar kl 10.00-13.00 hos Sintef MiNaLab i Gaustadalleen 23c, Oslo. 
Møteleder: Ernst Kristiansen  
 
1. Velkommen, HMS og presentasjonsrunde v/Ernst Kristiansen 

 
2. Status for H2020 i instituttene  

• De harde fakta fra eCorda v/Ernst Kristiansen 
Jfr egen presentasjon 
Se også "prosjektbanken" på Forskningsrådets nettsider 

o Runde rundt bordet, status H2020 
o NR: 8 søknader i 2016, ikke tilslag enda, men flere over threshold 
o VI: har konsentrert forskningsressursene og arbeider for økt suksess framover 
o NIVA: Tilslag på 3 H2020 prosjekter (partner), opprettholder søknadsaktiviteten, 

opplever økt kvalitet/flere søknader over threshold 
o NORUT: færre søknader i 2016 enn tidligere, men flere utlysninger treffer i 2017, er 

partner i et innvilget prosjekt sammen med Nansensenteret 
o NIKU: ikke tilslag enda, er med på flere søknader i 2017 
o NIFU: ikke tilslag enda, heller ikke veldig aktive på søknader pga stor 

kapasitetsutnyttelse allerede 
o IFE: er med på mange søknader, også innvilget 
o NGI: mindre tilslag så langt i H2020 enn i FP7, arbeider aktivt med læring, ønsker å ta 

en større rolle i prosjektsøknadene 
o NILU: flere søknader og dårligere suksessrate, men likevel godt fornøyd med tilslag 

totalt, særlig ERC-midler 
o TØI: søker både som koordinator og deltaker i 2017, har prosjekter som nå er 

halvveis, liten søknadsmengde i 2016 pga få aktuelle utlysninger. Vedtatt strategi om 
økt deltakelse i EU-søknader 

o NUPI: Koordinerer ett prosjekt og deltar i ett, sender 5 søknader i feb, har en ERC 
advanced grant 

o Nofima: 6 av 7 skissesøknader gikk videre, 4 fikk tilslag, har fått tilslag på ett stort 
prosjekt som Nofima koordinerer (første koordinatorprosjekt).  

o Vestlandsforsking: Alle søknader til H2020 i 2016 over threshold, men ikke 
finansiering 

o Sintef: 2016 tilslag på 93 prosjekter (nr 11 på lista over de som får mest i finansiering, 
nr 4 på Industrial leadership, nr 7 på energiområdet). Suksessrate 22% 

o NFR: NCP'ene er tilgjengelige og bør brukes mer, også i veiledning i søknadsskrivin 
o Status for arbeidet i FINN-EU v/Reidar Buvik (se også "Forskning funker", gode historier fra 

EU-forskning) 
o Se FINN-EU nettsider 
o Instituttene inviteres til å utarbeide flere "gode historier" på samme format som de 

som er lagt ut. Dvs samarbeid mellom institutt og bedrift og/eller offentlig 
virksomhet i EU-prosjekt. Målet er å synliggjøre samfunnseffekt av forskning, både 
for å motivere til økt deltakelse fra kommuner, bedrifter og institutter og vise 
verdien av forskningsfinansiering overfor bevilgende og politiske myndigheter. 

o Div workshops er arrangert i 2016, planlegges nye i 2017. Hovedmålet i 2017 er å 
mobilisere kommuner til deltakelse i H2020 i samarbeid med institutter og gjerne 
bedrifter. Læring fra 2016 tilsier bl.a. utgangspunkt i KS' forskningsprioriteringer og 
H2020 utlysninger som kommer, tematisk styring, krav om innsendt behov/ide fra 
kommuner i forkant, strukturert fasilitering av workshopen og god oppfølging i 
etterkant, ev overføring til NCP i NFR. 

https://www.dropbox.com/s/2n9axbhhn7ezapu/Ernst%20Kristiansen.pptx?dl=0
https://www.forskningsradet.no/prosjektbanken/
https://www.abelia.no/bransjer/forskning/forskning-funker/
https://www.abelia.no/bransjeforeninger/ffa-forskningsinstituttenes-fellesarena/finn-eu/


o Særlig aktive kommuner: Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Tromsø, Kristiansand 
o Till Lech går ut, Thea Forsberg (KS) tar over som ekstra kapasitet i FINN-EU i 2017 

 
3. PES og Stim-EU 

o Innspill fra FFA til NFR ang endringer i PES og Stim-EU, se innspill her. 
o Erfaringer med bruk av PES; ramme og enkeltprosjekt – runde rundt bordet: 

• Veldig mye tid og kapasitet går med når koordinator på søknad, PES er ikke i 
nærheten av å kompensere for merarbeidet 

• Kan NFR vurdere å "fange opp" søknader som er koordinert av norske miljø 
og som oppnår over threshold (men ikke finansieres), ev for annen 
finansiering/videreutvikling? 

 
4. EU-rådgiving i instituttene 

o Erfaringer fra en EU-rådgiver v/Cathrine Finne Kure, Nofima 
o Se egen presentasjon 
o Erfaringsmessig viktig: Etabler en EU-strategi, identifiser tiltak for å nå 

målene, kontinuerlig trykk og motivasjon på ledernivå og forskernivå - gi 
status til arbeidet, jobbe langsiktig – stayerevne.  

o Nofima setter av 100% + 20% + 20% til EU-koordinering/rådgiving. I tillegg 
leier en inn konsulentbistand i konkret søknadsskriving 

o Forskningsrådets EU-rådgivingsfunksjon for institutter v/Bente Bakos, Forskningsrådet 
o Se egen presentasjon 
o Hittil er 30% av midlene i H2020 fordelt, dvs det meste av programmets 

finansiering gjenstår  
o NFR tilbyr kurs og webinars på søknadsskriving – lyses ut på NFRs sider. 
o NFR har gjort avtale med et nederlandsk konsulentfirma som veileder i 

søknadsutviklingen. Ta kontakt med NCP'ene hvis aktuelt for instituttet å 
benytte seg av tilbudet.  

o Kan Forskningsrådets Brussel-kontor ta en rolle? v/Bente Bakos 
o Ledes nå av Yngve Foss 
o Har et godt nyhetsbrev som kan abonneres på, også facebook og twitter 
o Hospitantordning (6 mnd) lyses ut hvert halvår, kan søkes på fra instituttene 
o Brusselkontoret kan organisere workshops el møter rundt for eksempel 

innspill til Scoping papers 
o Instituttene kan kontakte Brusselkontoret eller NCP'ene for å delta på 

aktuelle møter i Brussel og være vår lyttepost. Ta i så fall kontakt med Bente 
Bakos og/eller Yngve Foss 

o Regionkontorene i Brussel kan også benyttes til å sette opp møteplasser 
o Diskusjon: 

o Viktig med de nasjonale forsterkningsmidlene i programmer, som 
understøtter og EU-forskningsprosjektene 

o På noen områder er det diskrepans mellom EU-utlysninger og 
nasjonale prioriteringer, mangler for eksempel nasjonale utlysninger 
på kulturminneforskning (men deltar i JPI'en på området, 
arbeidsdeling mellom EU og Norge på dette området) 

 
5. Juridisk bistand til instituttsektoren i forbindelse med konsortieavtaler v/Linda Jacobsen, TØI 

o Oppfølging fra FFA EU-utvalget 1.sept 2016, hvor juridisk bistand ved utforming av 
konsortieavtaler baser tpå DESCA-malen var tema. Spørsmålet er om det er interesse 
for at flere institutter blir enige om å benytter samme advokat, slik at vedkommende 
bygger god kompetanse innen konsortieavtaler relatert til institutter og 
konsortieavtaler i H2020.  

https://www.abelia.no/contentassets/172f58721f104dd1b5564bade79d7787/brev-til-nfr-ang-pes-og-stim-eu-06012017.pdf
https://www.dropbox.com/s/zpfi5wz7cqp4tx8/Cathrine%20Finne%20Kure.pptx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pzi7w2v1wao2psk/Bente%20Bakos.pptx?dl=0
http://www.forskningsradet.no/no/Forskningsradets_Brusselkontor/1254013698312
mailto:bba@forskningsradet.no
mailto:bba@forskningsradet.no
mailto:yf@rcn.no


o Flere institutter ønsker å dele info om/ inngå avtale med samme advokat på 
konsortieavtaler og IPR-tematikk.  

o Bente Bakos undersøker med Legal & financial NCP om advokatfirma som er spesielt 
gode på denne tematikken.  

o Alle institutter som har advokater de er fornøyde med på dette tema, melder inn til 
Agnes, som formidler tilbake til EU-utvalget 
 

6. Midtveisevalueringen H2020 fra FFA v/Tom-Espen Møller, Forskningsrådet 
o Se egen presentasjon 
o se også fra NFRs seminar om H2020 evaluering og  innspill til EU fra Forskningsrådet og 

fra EARTO 
 

7. Innspill til "FP9" v/Tom-Espen Møller, Forskningsrådet 
o Se egen presentasjon 
o Hva er vektlagt i Norges første innspill til FP9, hva er prosessen fremover og i hvilken 

grad kan FFA spille en rolle? v/Tom-Espen Møller, Forskningsrådet 
o "Citizen science", "Digital Innovation Hubs" er blant flere begreper som kan få økt 

betydning i FP9. 
o Se også første innspill til FP9 fra EARTO 
o Balansegangen mellom åpne, bottom-up utlysninger og tematisk avgrensning og 

innretning som mobiliserer søknader av høy kvalitet som bidrar til å løse 
samfunnsutfordringene – må adresseres. Oversubscription er et problem i H2020, og 
særlig stort antall søknader som ikke er støtteverdige. FP9 bør håndtere den 
utfordringen. 
 

8. Tema og tidspunkt for neste møte 
o Onsdag 7.juni, ev på Sintef MiNaLab  
o Aktuelle tema:  

• Følge utviklingen av FP9 ev Tom-Espen 
• Revisjon H2020 
• Kunnskapsgrunnlag Helse og Næringsliv – rapport ferdig? 
• WP2018-2020 info, hva erkommet av relevante utlysinger? 
• Revidert PES-ordning – v/Bente 
• Andre ordninger for "neste-søknader"? 

 
9. Eventuelt 
 
 
Deltakere: 

Fornavn Etternavn Bedrift E-post 
Eva Beate  Andresen NILU  eba@nilu.no 
Bente Bakos Norges forskningsråd bba@rcn.no 
Reidar Buvik SINTEF Konsernstab reidar.buvik@sintef.no 
Trond Bøhler Miljøalliansen tb@nilu.no 
Stefka G.  Eriksen NIKU Oslo stefka.eriksen@niku.no 
Inga Fløisand NIVA inga.floisand@niva.no 
Lars Holden Norsk Regnesentral lars.holden@nr.no 
Jørgen Hvalby NIFU jorgen.hvalby@nifu.no 
Linda Jacobsen TØI lja@toi.no 
Ernst Kristiansen SINTEF Konsernstab Ernst.H.Kristiansen@sintef.no 

https://www.dropbox.com/s/up31gm32plfk7wf/Tom-Espen.pptx?dl=0
http://www.forskningsradet.no/no/Arrangement/Horisont_2020__Midtveisevaluering_og_posisjoner_til_neste_rammeprogram/1254022392669
http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Horisont_2020_har_styrket_europeisk_forskning_Her_er_forslagene_til_a_gjore_programmet_enda_bedre/1254023169973/p1174467583739?WT.ac=forside_nyhet
http://www.earto.eu/
https://www.dropbox.com/s/up31gm32plfk7wf/Tom-Espen.pptx?dl=0
mailto:Ernst.H.Kristiansen@sintef.no


Anne Lise Aunaas Sintef Konsernstab  
Kathrine 
Finne 

Kure Nofima AS  

Agnes Landstad Abelia agnes.landstad@abelia.no 
Jørgen Lundberg Institutt for Energiteknikk jorgen.lundberg@ife.no 
Tom-Espen Møller Norges forskningsråd  
Lise Lundberg Norsk Regnesentral lise.lundberg@nr.no 
Zuzana Nordeng Vestlandsforsking zno@vestforsk.no 
Frode Paulsen Veterinærinstituttet (Oslo) frode.paulsen@vetinst.no 
Joanna Pettersen IFE joanna.pettersen@ife.no 
Espen Refstie TØI ter@toi.no 
Anne Risbråthe Nofima AS anne.risbraathe@nofima.no 
James Strout NGI jms@ngi.no 
Lars Vognild Norut lars.vognild@gmail.com 
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