Utlysning Nivå 1: EU-rådgiver i klyngen
Søknadsfrist 1. juni 2020
Målgruppe: Klyngeorganisasjoner som er, eller har vært støttet av klyngeprogrammet
(Norwegian Innovation Clusters). Utlysningen gjelder ikke klynger som p.t. har en EU-rådgiver
delfinansiert av Innovasjon Norge.
Målsetningen for utlysningen er å øke klyngens og klyngens bedriftsmedlemmers deltagelse i EUprogrammer, herunder spesielt EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa.
Dette gjøres ved hjelp av en intern EU-rådgiver i klyngen.
Klyngen skal ha en strategisk tilnærming til EU-arbeid og skal utarbeide en EU-strategi for klyngen
dersom klyngen ikke allerede har dette. Klyngen skal se synergier og koblinger til sine kjerneoppgaver
og satsinger opp mot satsinger i Horisont Europa. EU-rådgiveren skal bidra i dette arbeidet blant
annet ved å gi råd på strategisk nivå.
Videre må EU-rådgiveren bidra inn i det operative arbeidet med blant annet å utvikle søknader for
klyngen og klyngemedlemmene. Det forutsettes derfor at rådgiveren har relevant erfaring og høy
kompetanse på å utarbeide søknader til EUs programmer. Flere klynger kan søke sammen om å dele
en EU-rådgiverressurs dersom dette er gjennomførbart. Dette må begrunnes basert på geografisk
samlokalisering eller funksjonelt samarbeid.
Varighet:
Bevilgningene gis for ett år av gangen i maksimum 3 år. Bevilgningen utbetales pr. år basert på
resultatoppnåelse i hht. resultatindikatorer i årsrapporten. Dersom resultatene ikke
er tilfredsstillende kan kontrakten termineres.
Rammen på denne utlysningen er 3 millioner per år i maksimum tre år. Klyngen kan søke om maks
750 000 NOK per år.
Støttegraden er maks 70 prosent av prosjektets totale kostander.
Klyngenes egenfinansiering må være kontantbidrag til totalbudsjettet. Innovasjon Norge tar
forbehold om Norges beslutning om deltakelse i Horisont Europa. Videre forutsetter en forlengelse
av ordningen etter det første året at Innovasjon Norge får tilstrekkelige bevilgninger over
statsbudsjettet.
Søknadene vil bli vurdert etter følgende kriterier:
•
Relevans for utlysningen (40 %)
•
Gjennomføringsevne (40 %)
•
Relevante planlagte aktiviteter (handlingsplanen) (20%)
Resultatindikatorer:
• Retur til klyngen og/eller klyngemedlemmer (dvs. tilskudd og/eller egenkapital fra Horisont
Europa, COSME eller andre EU-programmer)
• Deltagelse i europeiske nettverk, partnerskap eller annet samarbeid (f.eks.
European Institute for Innovation and Technology, deltagelse i europeiske partnerskap,
deltagelse i COSME el.l.)
• Kompetansedeling og læringsprosesser: Deltagelse på felles læringsarenaer initiert av
Innovasjon Norge. EU-rådgiveren er en del av et større EU-rådgivernettverk finansiert av
Innovasjon Norge og forventes å dele sin kunnskap, erfaringer og kompetanse i nettverksmøter
Handlingsplan:
• Søker må sette opp en handlingsplan for ett år med planlagt budsjett i søknaden (se mal).

Klyngen skal rapportere årlig om aktivitetene og disponeringen av midlene.
Klyngen skal ha jevnlig kontakt med Innovasjon Norges EU-rådgiver om pågående
søknadsarbeid, aktiviteter inkludert kompetansedeling med andre klynger
• Årsrapporten og oppdatert handlingsplan for det neste året vil ligge til grunn for finansiering
påfølgende år (totalt 3 år).
•
•

Godkjente kostnadstyper: Personalkostnader, indirekte kostnader, innkjøpte tjenester, reise- og
nettverksaktiviteter og kompetansedelingsaktiviteter.

