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Horisont Europa – verdens største
rammeprogram for forskning og innovasjon

Visjon
En bærekraftig, rettferdig og god
fremtid for menneskene og jorden
basert på europeiske verdier.
• Håndtere klimaendringer
(35 % av budsjettet)
• Bidra til å oppnå FNs bærekraftsmål
• Styrke Europas konkurransekraft
og vekst
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Horisont Europa
Totalbudsjett: 95,5 mrd. euro
1. Fremragende
forskning
(25 mrd. €)

2. Globale utfordringer og konkurransedyktig næringsliv
(53,5 mrd. €)

Det europeiske
forskningsrådet (ERC)
(16,0 mrd. €)
Marie Skłodowska-Curie
Actions (MSCA)
(6,6 mrd. €)
Forskningsinfrastruktur
(2,4 mrd. €)

Klynger
1. Helse (8,2 mrd. €)
2. Kultur, kreativitet og inkluderende samfunn (2,3 mrd. €)
3. Samfunnssikkerhet (1,6 mrd. €)
4. Digitalisering, næringsliv og romvirksomhet (15,3 mrd. €)
5. Klima, energi og mobilitet (15,1 mrd. €)
6. Mat, bioøkonomi, naturressurser, landbruk og miljø (9,0
mrd. €)
EUs felles forskningssentre (JRC) (2,0 mrd.€)

3. Innovativt Europa
(13,6 mrd. €)
Det europeiske
innovasjonsrådet (EIC)
(10,1 mrd. €)

Økosystemer for innovasjon
(0,5 mrd. €)

Det europeiske instituttet for
innovasjon og teknologi (EIT)
(3,0 mrd. €)

Bredere deltakelse og styrking av det europeiske forskningsområdet (ERA) (3,4 mrd. €)
Bredere deltakelse og spredning av fremragende kvalitet (3,0 mrd. €)
Reformere og forbedre det europeiske forsknings- og innovasjonssystemet (0,4 mrd. €)
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https://kompetansesenter.innovasjonnorge.no/courses/introdukjson-til-eusinnovasjonsprogram

Samarbeid,
utveksling og
nettverk på
tvers av
landegrensene
Internasjonale
markedsmuligheter

Hvorfor delta i EUprosjekter?

60-100%
finansieringsgrad

Fordeler
ved
deltagelse

Skape nye
markedsmuligheter

Kvalitetsstempel

Synlighet

Positivt bidrag
til samfunnet
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Påvirkning og
mulighet for å
være med «der
det skjer»

Europeiske innovasjonsøkosystemer
(EIE) – om ordningen

Til hensikt å løse følgende utfordringer:
• Koblinger og samarbeid
• Kapital
• Kompetanse
Budsjett: €500 millioner for 2021-2027

Horisont Europa
Totalbudsjett: 95,5 mrd. euro
1. Fremragende
forskning
(25 mrd. €)

2. Globale utfordringer og konkurransedyktig næringsliv
(53,5 mrd. €)

Det europeiske
forskningsrådet (ERC)
(16,0 mrd. €)
Marie Skłodowska-Curie
Actions (MSCA)
(6,6 mrd. €)
Forskningsinfrastruktur
(2,4 mrd. €)

Klynger
1. Helse (8,2 mrd. €)
2. Kultur, kreativitet og inkluderende samfunn (2,3 mrd. €)
3. Samfunnssikkerhet (1,6 mrd. €)
4. Digitalisering, næringsliv og romvirksomhet (15,3 mrd. €)
5. Klima, energi og mobilitet (15,1 mrd. €)
6. Mat, bioøkonomi, naturressurser, landbruk og miljø (9,0
mrd. €)
EUs felles forskningssentre (JRC) (2,0 mrd.€)

3. Innovativt Europa
(13,6 mrd. €)
Det europeiske
innovasjonsrådet (EIC)
(10,1 mrd. €)

Økosystemer for innovasjon
(0,5 mrd. €)

Det europeiske instituttet for
innovasjon og teknologi (EIT)
(3,0 mrd. €)

Bredere deltakelse og styrking av det europeiske forskningsområdet (ERA) (3,4 mrd. €)
Bredere deltakelse og spredning av fremragende kvalitet (3,0 mrd. €)
Reformere og forbedre det europeiske forsknings- og innovasjonssystemet (0,4 mrd. €)
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Generelt om ordningen
Type utlysninger:
• De fleste utlysningene er nettverksutlysninger (Coordination and Support Actions), altså
finansiering for å tilrettelegge for samarbeid på tvers i Europa (fks. drift et sekretariat eller et
nettverk)
• Lite direkte finansiering til bedrifter (med unntak av Women TechEU utlysninger)
Relevans for norske aktører:
• Primært ikke initiativer som man gjør for finansieringen – men fordi det passer målsettingen til
organisasjonen
• Kanskje særlig interessant for norske miljøer som har planer om, eller har allerede etablert
samarbeid på europeisk nivå, og som kan se en match med utlysning og sin strategi/handlingsplan
fremover for å utvikling eller videreføring av aktiviteter/programmer
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EIE – satsningsområdene

Europeiske innovasjonsøkosystemer (EIE)
Tiltak og prosjekter som skal bidra til å styrke det europeiske økosystemet for innovasjon.
Tre ulike satsningsområder:

• CONNECT - Interconnected Innovation Ecosystems
• SCALEUP - Elevating the scalability potential of European business
• INNOVATIVE SMES - Partnership on Innovative SMEs (EUROSTARS)
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Krav til konsortier

Konsortiet må bestå av minimum tre aktører, hvor
minst én aktør er fra en ‘emerging/moderate’
region og minst én aktør må være fra en
‘strong/leader’ region.
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EIE – dypdykk i utvalgte utlysninger

EUROSTARS (Innovative SMEs)
• FoU samarbeidsprosjekter med SMB i førersetet
o Partnere: SMBer i andre land, universiteter, institutter og/eller store
selskaper

•
•
•
•

SMBers behov for kunnskap og teknologipartnere.
SMB får 50% støtte til industriell FoU og eksperimentell utvikling
Bottom-up og markedsorientert
Internasjonalt samarbeid
o Europa + Israel, Canada, Sør-Korea, Singapore og Sør-Afrika
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EUROSTARS (Innovative SMEs)
Mer informasjon på Forskningsrådets sider: https://www.forskningsradet.no/
sok-om-finansiering/internasjonale-midler/europeisk-fellesprogram-for-bedrifter/
Kontakt: eurostars@forskningsradet.no
Budsjett: ca. 60 MNOK
Utlysning publiseres: forventet i august 2021
Søknadsfrist: to ganger i året (februar og september/oktober)
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SCALEUP-01-03: Women TechEU
Målgruppe: early-stage deep tech bedrifter med kvinnelig grunn/medgrunnlegger og rolle i
toppledelsen (CEO, CTO eller tilsvarende)
Støtten omfatter:
• Tilskudd på €75.000 til aktiviteter som utvikling av forretningsplan og vekststrategi, finne partnere
og investorer, markedsavklaring, etc.

• Coaching og mentoring fra EIC Business Acceleration Services (BAS), gjennom ‘Women Leadership
Programme’
• Deltagelse i dedikerte aktiviteter organisert av InvestEU og Enterprise Europe Network (EEN)

Budsjett: 50 stk tilskudd à 75 000 EUR
Utlysning publiseres: 13 juli 2021
Søknadsfrist: 10 november 2021
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Hva menes med ‘deep tech’?

Teknologiske løsninger basert på en vitenskapelig/
forskningsbasert oppdagelse eller oppfinnelse.
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SCALEUP-01-01: Expanding Acceleration Ecosystems
Målgruppe: inkubatorer, akseleratorer, entreprenører, bedriftsnettverk, innovasjonsbyråer,
myndigheter, utdanningsinstitusjoner osv. Krav til minst en aktør i konsortiet fra en region i Europa
betegnet som ‘emerging’ eller ‘moderate’.
Støtte til blant annet:
• Kunnskapsdeling, kompetansebygging og utvikling av metodikk
• Utveksling av startups og SMBer
• Utveksling og deling av mentorer, investorer, evaluatorer og eksperter
• Utvikle en digital plattform for nettverket

Budsjett: finansering av 5 prosjekter med €1M per prosjekt
Utlysning publiseres: 13 juli 2021
Søknadsfrist: 10 november 2021
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CONNECT-01-01: Towards more inclusive networks and initiatives in
European innovation ecosystems
Målgruppe: myndigheter, statlig eide selskaper, inkubatorer, akseleratorer, klynger, innovasjon huber,
teknologiparker, og/eller andre aktører som leder initiativer/nettverk som støtter bruk av innovasjon. Krav
til minst en aktør i konsortiet fra en region i Europa betegnet som ‘emerging’ eller ‘moderate’.

Støtte til blant annet:
• Kartlegge behov hos nøkkelaktører innen innovasjon (start-ups, myndigheter osv.) gjennom fks.
undersøkelser, markedsanalyser osv.
• Utvikle felles strategier, tjenester, verktøy og ressurser til innovasjonsaktører (kompetanseprogram,
nettverksarrangement, utveksling av eksperter, talenter, ‘best practice’)
• Felles kommunikasjonskampanjer
Budsjett: finansiering av 8 prosjekter med €0.5M per prosjekt
Utlysning publiseres: 11 januar 2022
Søknadsfrist: 26 april 2022
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CONNECT-01-02:
Integration of social innovation actors in innovation ecosystems
Målgruppe: Aktører innen sosialt entreprenørskap og innovasjon, SMBer, startups, inkubatorer,
akseleratorer, investorer, store bedrifter, filantropiske organisasjoner, universiteter og TTOer og
offentlige aktører
Støtte til blant annet:
• Kunnskapsdeling og kompetansebygging

• Etablere og/eller utvikle huber og kunnskapssentre for sosial innovasjon
• Identifisere innovasjonsmodeller som kan skaleres eller gjenbrukes nasjonalt, regionalt eller lokalt

Budsjett: finansiering av 10 prosjekter med €300.000 per prosjekt
Utlysning publiseres: 11 januar 2022
Søknadsfrist: 26 april 2022
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CONNECT-02-02: Stimulating innovation procurement
Målgruppe: Offentlige myndigheter, statlig eide selskaper, SMBer og start-ups, inkubatorer,
akseleratorer, forskningsinstitutter osv.
Støtte til blant annet:
• Minst 5-årige felles program for utvikling av strategier, rammeverk, aktiviteter osv.
• Undersøke og kartlegge beste form for metodikk
• Organisere brokerage og matchmaking arrangement, kompetansebygging osv.
Budsjett: finansiering av 3 prosjekter med €1.5M per prosjekt
Utlysning publiseres: 14 juni 2022

Søknadsfrist: 27 september 2022
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EIE – veien videre?

Mulige neste steg
1.

Studere utlysningene i arbeidsprogrammet som kan lastes ned her:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wpcall/2021-2022/wp-10-european-innovation-ecosystems_horizon-2021-2022_en.pdf

2.

Undersøke om det er tilsvarende miljøer regionalt og nasjonalt som er interessert i de samme
utlysningene

3.

Undersøke om det er tilsvarende miljøer i Europa som viser interesse for de samme utlysningene
(EU Funding and Tender Portal, Enterprise Europe Network)

4.

Få støtte til å utarbeide prosjektforslag (Prosjektetableringsstøtte fra Forskningsrådet, faglig
veiledning og sparring med Innovasjon Norge)
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Link: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

Enterprise Europe Network – verdens største
rådgivningsnettverk for SMBer

Link: https://een.ec.europa.eu
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Kontakt: een@innovasjonnorge.no

Prosjektetableringsstøtte (PES) – støtte til prosjektetablering og
posisjonering
PES-ordningen skal bidra til at søknader med norsk deltakelse i Horisont Europa har
høy kvalitet slik at norsk potensial blir tatt ut så godt som mulig. Denne utlysningen
skal bidra til økt gjennomslag for norske søknader til Horisont Europa.
Mer informasjon på Forskningsrådets sider:
https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2021/prosjektetablering-posisjonering-horisonteuropa/
Kontakt: pesheu@forskningsradet.no
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EU-teamet i Innovasjon Norge

Mathias Aguirre Havgar
Head of EU-programmes
Ingrid Martenson Bortne
NCP EIC – Horizon Europe

Martha Grønning
Specialist – Horizon Europe

Silje H. Wist
Specialist - Cosme/Digital
Europe Programme

Ingvild Kjørrefjord
Eva Langslet
NCP
NCP
Climate, Energy and Mobility Digital, Industry and Space
Horizon Europe
Horizon Europe
Lisbeth Vassaas
NCP EIC – Horizon Europe

Mariann Omholt
NCP EIE Horizon Europe

Geir Ove Hansen
NCP Access to Risk Finance

Siri Røsberg
NCP Access to Risk Finance
Tim Genge
NCP EIC – Horizon Europe

Greta Juul
NCP EIC
Horizon Europe

Kathleen M. Skabøvig
NCP EIC
Horizon Europe

Maria Erdal Askim
NCP EIC
Horizon Europe

Cathrine Ulvatne
NCP EIC
Horizon Europe

Ida Jaarvik Hetland
NCP EIC – Horizon Europe
Gunn Astri Hegna
NCP EIC – Horizon Europe

Hans-Eirik Melandsø
Innovation Norway
Head of Office in Brussels

*NCP = National Contact Point

Rosa Maria Correa (on leave)
National Expert
European Comission

Horizon Europe
THE NEXT EU RESEARCH & INNOVATION
PROGRAMME (2021 – 2027)

Mariann Markseth Omholt
NCP EIE Horisont Europa
Mariann.markseth.omholt@innovasjonnorge.no

Tim Genge
EU-rådgiver, NCP EIC Horisont Europa
Tim.genge@innovasjonnorge.no

