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Referat: Oppstartsmøte i EU-nettverket FORSKNINGS- OG 
INNOVASJONSNETTVERK FOR EU (FIN-EU) 
Referent: Nina Ystehede 
Dato: 21. mai kl. 11:00-15:00 
Sted: Forskningsparken, Gaustadalleen 21, Oslo  
  

1.  Introduksjon av nettverket ved Reidar Buvik, SINTEF  
  
Nettverket skal bidra til økt deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonssamarbeid fra 
forskningsinstitutter, bedrifter og offentlige virksomheter gjennom at: 
 Forskningsinstituttene som har vært aktive i FP7 øker sin deltakelse i H2020. FFAs 

institutter skal øke deltakelsen med 20% fra gjennomsnitt i FP7 til gjennomsnitt i 
H2020 innen 2018 (og med 60% til 2020). 

 Større bredde av forskningsinstitutter søker og deltar i H2020. Gjennom 
mobilisering og kvalifisering skal 5 forskningsinstitutter som ikke har deltatt i FP7 
delta i søknader til H2020 fra 2014 til 2017.  

 Økt samarbeid mellom forskningsinstitutter, bedrifter, innovasjonsselskaper og 
offentlige virksomheter i forsknings- og innovasjonsprosjektene i H2020. I 
gjennomsnitt skal andelen innvilgede prosjekter som involverer bedrifter øke fra 
29 % til 35 % og prosjekter som involverer offentlige virksomheter skal øke fra 4 % 
til 10 % fra FP7 til H2020 innen 2018. 

  
Prosjektleder er Reidar Buvik, SINTEF 
Prosjektets partnere er Abelia, KS og SINTEF og kontrakten er mellom FFA og 
Forskningsrådet.  
  

2. Presentasjon ved Agnes Landstad  
(lenke til presentasjonen) 

Mål: 
Økt norsk deltakelse i EUs forsknings og innovasjonssamarbeid 
Hvordan? 
Dele kunnskap og erfaring 
Aktiviteter vil bl.a.  organiseres som møteplasser (kurs og workshops) og digitale 
tjenester hvor det kan hentes informasjon.  
Kjernegruppen i nettverket består av: 
Håkon Haugli (Abelia), Jon Anders Drøpping (KS), Ernst H. Kristiansen (SINTEF) 
  

3. Presentasjon ved Jon Anders Drøpping, Fagleder Forskning og 
utredning KS 

(lenke til presentasjonen) 

  
4. Presentasjon ved Till Lech, Internasjonal stab, Forskningsrådet 

(lenke til presentasjonen) 
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5. Presentasjon ved Lene Lad Johansen, prosjektleder 

Omsorgsbygg Oslo KF 
(lenke til presentasjonen) 

   
6. Hvilke utfordringer har instituttene? 

  
 Instituttene har behov for mer kompetanse om regulering av IPR (Intellectual 

Property Rights)  og malen for konstortieavtaler i Horizon 2020 som er utviklet av 
DESCA (http://www.desca-2020.eu/) 

 Instituttene trenger veiledning om utfylling av portal for partnerne. Her kunne 
Forskningsrådet opplyse om at de holder på å utvikle en FAQ for utfylling av portal 
etc. 

 Strategisk tenkning for å lykkes med søknader. Noen institutter har god erfaring 
ved bruk av konsulenter i søknadsprosessen. FFA vil samle en liste over anbefalte 
konsulenter.  

 SINTEF anbefaler en kritisk intern gjennomgang av idéer og potensielle søknader 
slik at man unngår at samme organisasjon sender konkurrerende søknader.  

  

7. Presentasjon ved Pål Sørgaard, KD 
(lenke til presentasjonen) 

  

8. Eventuelt  
  
 Forslag om å bruke SINTEF-skolens opplegg i FIN-EU til kompetansehevingstiltak. 

SINTEF har en intern opplæringsmodell som heter SINTEF-skolen.  
 Forslag om å samarbeide med NARMA for  kompetansehevingstiltak  
 FFA har fått forespørsel om å lage en cafe til Arendalsuka om H2020.  

  

9. Videre fremdrift 
 Agnes og Reidar utarbeider handlingsplan for første år i prosjektet FIN-EU 
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