
Horisont Europa
- Hva er nytt og hvordan kan offentlig sektor 
utnytte mulighetene i programmet?

Idun Lyngstad
Nasjonalt kontaktpunkt for offentlig sektor Horisont 2020/Europa
Senior rådgiver i Avdeling for fornyelse i offentlig sektor

Forskningsrådet



Mål for Horisont Europa 

EUs ambisiøse rammeprogram for forskning 
og innovasjon (2021–2027) har som mål å:

Styrke Europas vitenskapelige og teknologiske 
fundament og Det europeiske forsknings-
området (ERA).

Styrke Europas innovasjonskapasitet og 
konkurransekraft og skape arbeidsplasser. 

Følge opp innbyggernes prioriteringer 
og bevare vår sosioøkonomiske 
modell og verdier.
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Benefits for 
Europe

Transnational 
collaboration, 
exchange and 

networks

Critical mass to 
address global 

challenges

Visibility for 
leading 

research and 
innovation

Inter-
disciplinary, 
intersectoral
collaboration

Capacity 
building

Creating new 
market 

opportunities

Strengthened 
European R&I 

landscape

Attracting the 
best talentsAdded value created 

through Horizon 2020



Suksesshistorier fra offentlig sektors 
deltakelse i Horisont 2020-prosjekter: 

- Hva kjennetegner dem som lykkes? 



5Bringing INnovation to onGOing water management 
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Novel transport solutions will be developed and acquired 
by utilising a Pre-Commercial Procurement (PCP).

The expected outcome of the FABULOS project for the 
buyers group is the demonstration of automated minibus 
service as part of the public transport system.

Procuring partners:
• Forum Virium Helsinki, Finland 

(Coordinator and Lead procurer)
• Ministry of Economic Affairs and 

Communications, Estonia
• Municipality of Gjesdal, Norway
• Municipality of Helmond, Netherlands
• Municipality of Lamia, Greece
• Sociedade Transportes Colectivos do 

Porto (STCP),
• Public transport service provider in the

Metropolitan area of Porto, Portugal



Magma UNESCO 
Global Geopark







Hyperion 
- om overvåkning av historiske områder som kan skades av klimaendringer

24.11.2020
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• Omfatter områder med kulturminner fra forskjellige klimasoner og materialbruk i Europa: 
Gamlebyen på Rhodos, Venezia by, Granada med bl.a. Alhambra i Spania og Slottsfjellsområdet i 
Tønsberg.

• Prosjektet skal utvikle et verktøy for forvaltning, brukere og beslutningstagere som kan forutsi 
hvilke konsekvenser økte klimalaster og hyppigere ekstremvær har på kulturminner. Det skal 
utvikles et system med høysensitive sensorer og modelleringsverktøy. 

• Prosjektet skal løpe i 42 måneder (3,5 år) startet opp våren 2019. Prosjektet har en total ramme 
på ca. 6 mil Euro. Seksjon Kulturarv i Vestfold fylkeskommune får drøye 250 000 Euro. 

• Prosjektet har i alt 19 fullverdige partnere fra 8 europeiske land som mottar dirkete finansiering. I 
tillegg har prosjektet en rekke støttende partnere som vil bli involvert å få tilgang til prosjektets 
innhold og resultater underveis. I Norge (Vestfold) er dette Riksantikvaren, Slottsfjellsmuseet, 
Vestfold Natur og Ungdom og Stiftelsen Oseberg Vikingarv.



EUs nye politiske prioriteringer
vil prege Horisont Europa
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Kommisjonens hovedprioriteringer
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Horisont Europa
Totalbudsjett: 84,9 mrd. Euro (faste 2018-priser)

Fremragende forskning Globale utfordringer og konkurransedyktig 
næringsliv Innovativt Europa

Det europeiske 
forskningsrådet (ERC)

Klynger
1. Helse
2. Kultur, kreativitet og inkluderende samfunn
3. Samfunnssikkerhet
4. Digitalisering, næringsliv og romvirksomhet
5. Klima, energi og mobilitet
6. Mat, bioøkonomi, naturressurser, jordbruk og miljø

EUs felles forskningssentre (JRC)

Det europeiske 
innovasjonsrådet (EIC)

Marie Skłodowska-Curie 
Actions (MSCA) Økosystemer for innovasjon 

Forskningsinfrastruktur Det europeiske instituttet for 
innovasjon og teknologi (EIT)

Bredere deltakelse og styrking av Det europeiske forskningsområdet (2,1 mrd. €)

Bredere deltakelse og spredning av fremragende kvalitet.
Reformere og forbedre det europeiske forsknings- og innovasjonssystemet.
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Klynge 5 klima, energi og mobilitet

Destination 1
Climate sciences 

and responses

Destination 2
Cross-sectoral 

solutions for the 
climate transition

Destination 3
Sustainable, 
secure and 

competitive 
energy supply

Destination 4
Efficient, 

sustainable and 
inclusive 

energy use

Destination 5
Clean and 

competitive 
solutions for all 

transport 
modes

Destination 6
Safe resilient 

transport and 
Smart Mobility 

services for 
passengers and 

goods

• Earth system science
• Analysis of pathways 

leading to climate 
neutrality

• Adaption and climate 
services

• Social science to 
tackle climate change

• Climate-ecosystem 
interactions

• European battery 
value chain

• Cities and 
communities

• Emerging 
breakthrough 
technologies and 
climate solutions

• Global leadership in 
renewable energy

• Energy systems, grids 
and storage

• Carbon capture, 
utilisation and 
storage

• Cross-cutting issues

• Highly-efficient and 
climate neutral EU 
building stock

• Industrial facilities in 
the energy transition

• Zero-emission road 
transport

• Aviation
• Low-carbon, clean, 

smart and 
competitive 
waterborne transport

• Impact of transport 
on environment and 
health

• Connected, 
cooperative and 
automated mobility

• Multimodal and 
sustainable transport 
systems for 
passengers and 
goods

• Safety and resilience 
– per mode and 
across all transport 
modes

- Europakommisjonen foreslår 2-årige arbeidsprogrammer
- Deltakende land kan gi innspill



Destination 2 – Cross-sectoral solutions for the climate 
transition

Cities and communities (16 topics)
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• Unleashing the innovation potential of public transport as backbone of urban mobility
• Accelerating the deployment of new mobility services for the next decade
• Designing inclusive, safe and sustainable urban mobility 
• Social innovations and lifestyle changes for improving cities' carbon footprint
• Positive energy districts
• Uptake of digitalization for alleviating mobility poverty
• Balancing between smart, traditional and nature based solutions and promoting justice
• Zero-pollution cities
• …



FORSKNING FOR INNOVASJON OG BÆREKRAFT

Horisont Europa og EUs 5 «Missions»



EUs 5 Samfunnsoppdrag (missions)
Samfunnsoppdrag 

1
Samfunnsoppdrag 

2
Samfunnsoppdrag 

3
Samfunnsoppdrag 

4
Samfunnsoppdrag 

5

Tilpasning til 
klimaendringer, 

inkludert 
samfunnsendring

Kreft

«Qonquering Cancer –
mission possible»

Sunne hav, 
kystområder og 

vassdrag

“Mission Starfish”

100 Klimanøytrale 
og bærekraftige 

byer
Jordhelse og mat

24.11.202019

Hvert Mission Board foreslår: effektmål, indikatorer, organisering av veiledende støtteapparat m.m.

Gjennomføringen tenkes støttet av finansiering fra mange ulike europeiske programmer:
- Horisont Europa, Digital Europe, Interreg, ERASMUS+, Kreativt Europa….
- Strukturfondene, LIFE, EASME….



Green Deal Cities
Presentert av Annemie Wyckmans
Søknadsleder Green Deal Cities 

Prosjektleder Horizon Europe Norwegian Urban Partnership
Leder for +CityxChange og EERA Joint Programme Smart Cities 



HEU NUP mo)ar finansiering fra Norges Forskningsråd, prosjektnummer 310824



Horizon Europe Norwegian Urban Partnership

• NTNU (leder)
• Nordic Edge (representerer næringsliv)
• Kris7ansand kommune på veien av Smartbyene (represententerer offentlig sektor)
• Universitet i Stavanger (representerer FoU)

I samarbeid med
• Norske Europakontor

• EU-neCverk
• Norges Forskningsråd
• Innovasjon Norge
& flere



HEU NUP mo)ar finansiering fra Norges Forskningsråd, prosjektnummer 310824

Green Deal Ci+es
Samfunnsdrevet innovasjon

Diagnose, veiledning, verktøy og oppfølging av 
klimahandlingsplaner og byvekstavtaler

Regionalt samarbeid

Skreddersydd finansiering

Kapasitetsbygging

Ikke 100, men 100 000 byer og teAsteder



European Green Deal: Et klimanøytralt Europa
100 klimanøytrale og sosialt innova9ve byer innen 2030

1.trinn: 53 m€: 30 m€ .l bypiloter + 23 m€ .l pla8orm



Økonomisk stø+e (30m€ fra EU + 
øvrige offentlige midler og privat 
finansiering)

Skreddersydd diagnose, 
veiledning, verktøy og oppfølging

Gode fagfeller for å utveksle 
erfaringer + Elre+elegging

Hjelp El å skape nye prosjekt, gjøre 
det enklere å navigere

Få synliggjort behov for endringer i 
virkemiddelapparat, regelverk 
m.fl. opp mot nasjonalt, EU- og 
globalt nivå

Scaled Adoption
From 100 to 100 000

DEMAND-DRIVEN 
LEARNING 

COMMUNITIES

Powered by 
Societal Innovation

COLLABORATIVE 
OPEN SOURCE

PLATFORM

SOCIETAL 
INNOVATION

Bridging the Gap:                   
Climate Impact Investment

OPERATIONAL & 
COMPREHENSIVE 

CLIMATE CITY 
CONTRACTS

INVESTMENT 
PREPARATION & 

FINANCE

DRIVING 
SYSTEMIC 

TRANSFORMATION

Anchoring, Communication                                  
& Coordination

PLATFORM 
ANCHORING & 

COORDINATION 

DISSEMINATION 
& 

COMMUNICATION

Green Deal Ci+es +lbyr:



Hvordan kan dere delta?
I driOsfasen:
• Delta i rådgivende grupper
• Gi løpende Elbakemelding om prioriteringer og vikEge behov, som underlag for 

å uRorme utlysninger & virkemidler
• Søke om midler og tjenester som plaTormen Elbyr

I søknadsfasen:
• Delta i rådgivende grupper
• Gi Elbakemelding på uRorming av plaTormen
• Le+er of Commitment som bekreOer dere som akEv deltagere

Hva trenger vi konkrete Elbakemeldinger på nå (og senere i høst)?
• Hva skal El for at din kommune/region kan bli klimanøytral innen 2030?
• Hvordan kan denne plaTormen hjelpe El? Hvilke virkemidler bør vi Elby?
• Hva skal El for at dere kan skrive under på et Le+er of Commitment?
• Hva slags akEviteter er det ny[g for dere å være med på?



Green Deal Cities
Presentert av Annemie Wyckmans
Søknadsleder Green Deal Cities 

Prosjektleder Horizon Europe Norwegian Urban Partnership
Leder for +CityxChange og EERA Joint Programme Smart Cities 



Anna Lygre Solvang og
Mar/ne Elise Farstad

Green Deal i Horisont Europa



European Green Deal
Består av 50 ,ltak innenfor syv 
prioriterte poli,kkområder: 

• Biologisk mangfold
• Bygg og renovasjon
• Bærekra;ig industri
• Bærekra;ig landbruk
• Bærekra;ig mobilitet
• Lu;forurensing
• Ren energi



Renova/on Wave

Bygninger står for 40% av energiforbruket 
og 36% klimagassutslippene i Europa.

• 35 millioner bygninger skal renoveres 
innen 2030

• 160 000 nye grønne arbeidsplasser 
innen byggesektoren

• 800 000 sosialboliger må renoveres 
hvert år





København kommune
90% av ingrediensene som beny2es 3l å lage mat i 

byens offentlige kjøkken skal være økologiske.



Smart mobilitet
- Noen suksesshistorier fra Horisont 2020
- Planlagte utlysninger i Horisont Europa

Idun Lyngstad
Nasjonalt kontaktpunkt for offentlig sektor Horisont 2020/Europa
Senior rådgiver i Avdeling for fornyelse i offentlig sektor

Forskningsrådet



Noen suksesshistorier fra Oslo og Trondheim kommune

CityChanger cargoBikes (CCCB) 
• The large-scale introduction and application 

of cargo bikes in urban areas have shown to 
be a game changer for cities. Its full potential 
has not been achieved in any European city. 
(CCCB) aims to change this and increase and 
accelerate take-up

• http://cyclelogistics.eu/
Green Charge
• Empower cities and municipalities to make 

the transition to zero emission/sustainable 
mobility cost efficient and successful. 

• https://www.greencharge2020.eu/
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Park4SUMP
• Park4SUMP aims to establish parking 

management as an essential part of SUMPS of 
its leading, follower and external 
follower cities. 

• Park4SUMP will deliver behaviour change whilst 
generating revenue. 

• SUMPs = Sustainable Urban Mobility Plans 

• https://park4sump.eu/
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Horisont Europa
Totalbudsjett: 84,9 mrd. Euro (faste 2018-priser)

Fremragende forskning Globale utfordringer og konkurransedyktig 
næringsliv Innovativt Europa

Det europeiske 
forskningsrådet (ERC)

Klynger
1. Helse
2. Kultur, kreativitet og inkluderende samfunn
3. Samfunnssikkerhet
4. Digitalisering, næringsliv og romvirksomhet
5. Klima, energi og mobilitet
6. Mat, bioøkonomi, naturressurser, jordbruk og miljø

EUs felles forskningssentre (JRC)

Det europeiske 
innovasjonsrådet (EIC)

Marie Skłodowska-Curie 
Actions (MSCA) Økosystemer for innovasjon 

Forskningsinfrastruktur Det europeiske instituttet for 
innovasjon og teknologi (EIT)

Bredere deltakelse og styrking av Det europeiske forskningsområdet (2,1 mrd. €)

Bredere deltakelse og spredning av fremragende kvalitet.
Reformere og forbedre det europeiske forsknings- og innovasjonssystemet.
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Klynge 5 klima, energi og mobilitet

Destination 1
Climate sciences 

and responses

Destination 2
Cross-sectoral 

solutions for the 
climate transition

Destination 3
Sustainable, 
secure and 

competitive 
energy supply

Destination 4
Efficient, 

sustainable and 
inclusive 

energy use

Destination 5
Clean and 

competitive 
solutions for all 

transport 
modes

Destination 6
Safe resilient 

transport and 
Smart Mobility 

services for 
passengers and 

goods

• Earth system science
• Analysis of pathways 

leading to climate 
neutrality

• Adaption and climate 
services

• Social science to 
tackle climate change

• Climate-ecosystem 
interactions

• European battery 
value chain

• Cities and 
communities

• Emerging 
breakthrough 
technologies and 
climate solutions

• Global leadership in 
renewable energy

• Energy systems, grids 
and storage

• Carbon capture, 
utilisation and 
storage

• Cross-cutting issues

• Highly-efficient and 
climate neutral EU 
building stock

• Industrial facilities in 
the energy transition

• Zero-emission road 
transport

• Aviation
• Low-carbon, clean, 

smart and 
competitive 
waterborne transport

• Impact of transport 
on environment and 
health

• Connected, 
cooperative and 
automated mobility

• Multimodal and 
sustainable transport 
systems for 
passengers and 
goods

• Safety and resilience 
– per mode and 
across all transport 
modes

- Europakommisjonen foreslår 2-årige arbeidsprogrammer
- Deltakende land kan gi innspill



Destination 6 – Safe, resilient transport and smart mobility services for 
passengers and goods

Expected impacts: 

a)     Drastically decrease number of transport accidents, incidents and fatalities. Increase the resilience of the         
transport system

b) Accelerate the implementation of innovative connected, cooperative and automated mobility (CCAM) 
technologies and systems for passengers and goods

c) Further develop a multimodal transport system through sustainable and smart long-haul and urban freight 
transport and logistics, upgraded and resilient physical and digital infrastructures for smarter vehicles and 
operations, for optimised system-wide network efficiency.



CCAM - Connected, cooperative and automated
mobility (11 topics)

24.11.2020
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• Integrated shared automated mobility solutions

• On-board perception and decision-making

• Occupant protection technologies and HMI solution

• Safety validation

• Human behavioural models

• Physical and digital infrastructure

• Integration into fleet and traffic management systems

• Cyber security and resilience

• Articificial intelligence

• Socio-economic and environmental impacts, user
aspects

• EU framework for better coordination of large-scale
pilots



Multimodal and sustainable transport systems for 
passengers and goods (8 topics)

24.11.2020
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• Multimodal freight transport nodes

• Logistic networks integration and harmonisation

• New delivery methods and business models to green last 
mile transport

• Urban logistics and planning

• Smart enforcement for transport operations

• Climate resilient inland waterways infrastructure

• Accelerating deployment of new mobility services

• Advanced multimodal network and traffic management



Safety and resilience – per mode and across all 
transport modes (6 topics)

24.11.2020

Kolumnetittel

8

• Safe leightweight vehicles and improved
HMI

• Safer urban environment for vulnerable 
road users

• Road safety in low and medium income
countries in Africa

• Controlling infection on large passenger
ships

• Automation and human factors in aviation
• More resilient aircraft and increased

survivability



Team Klynge 5:
Klima, energi og mobilitet 

Tor Ivar Eikaas  
tie@rcn.no

Verena Hachmann  
vha@rcn.no

Marianne H. Aandahl  
mahaa@rcn.no

Ingunn Borlaug 
Lid il@rcn.no

Janicke A. Giæver 
jag@rcn.no

Klima Energi Mobilitet



Europas beste kurstilbud om rammeprogrammet!

Vi kurser ca. 2000 deltakere hvert år:
• Introduksjon til Horisont Europa
• Søknadsskriving
• Budsjett og økonomi
• Konsortieavtale
• Prosjektledelse
• Revisjoner
• For nybegynnere og viderekomne

24.11.2020 Kolumnetittel10

Se kurskalenderen her:
https://www.forskningsradet.no/arrangementer
/?type=Course



Kristiansand kommune: Muligheter i Horisont 
Europa 

Øyvind Lyngen Laderud, Internasjonal rådgiver og 
koordinator, 

Solvor Stølevik, rådgiver forskning og innovasjon,

Samfunn og Innovasjon



Lov om kommuner og fylkeskommuner og oppgaver
• § 1-1.Lovens formål
• Formålet med loven er å fremme det kommunale og fylkeskommunale selvstyret og legge 

nødvendige rammer for det. Loven skal legge til rette for det lokale folkestyret og et sterkt og 
representativt lokaldemokrati med aktiv innbyggerdeltakelse.

• Loven skal legge til rette for at kommuner og fylkeskommuner kan yte tjenester og drive 
samfunnsutvikling til beste for innbyggerne. Loven skal også legge til rette for kommunenes og 
fylkeskommunenes utøvelse av offentlig myndighet. Videre skal loven bidra til at kommuner og 
fylkeskommuner er effektive, tillitskapende og bærekraftige.

• Videre skal loven bidra til at kommuner og fylkeskommuner er effektive, tillitsskapende og 
bærekraftige. I formålsparagrafen i den nye kommuneloven er alle kommunens fire roller 
stadfestet: 
§ Lokaldemokratisk arena 
§ Tjenesteprodusent 
§ Samfunnsutvikler 
§ Myndighetsutøver



Kristiansand kommunes visjon og målsettinger.



Klimaendringer og klimakrise

4

Vedtatte mål i kommuneplan
• Kristiansand er et sosialt rettferdig lavutslipps-

samfunn med 80 % lavere klimagassutslipp i 2030 
enn i 2015
• I Kristiansand oppnår kommunen og innbyggerne mer 

med mindre ressursbruk

Politikerne i Kristiansand har erklært 
klimakrise



5





7



8



Pågående/gjennomførte prosjekter i Kristiansand 
kommune med støtte fra EU

• Pre-commercial procurement (PCP) for integrated care solutions. Call name: Better 
Health and care, economic growth and sustainable health systems, EUH2020 (2020-
2024)

• RISE Social Media Analytics, EUH2020 (2019-2022)
• GRESS -EU Green StartUp Support, Interreg Europe, 2019-2022
• Smart Mature Resilience, EU H2020 (2015-2018)
• CreArt – Kultursektoren, Creative Europe, 
• Generation Y – Urbact,
• First Motion, Interreg Baltic Sea (Østersjø)
• MediaTic, Interreg IV C (Europa)
• SmartCity, Interreg NorthSea, Nordsjø
• Opening Up, Interreg North Sea
• SMS- prosjektet Interreg KASK, (Kattegat/Skagerak)



Oppsummert: Kommunens viktigste satsinger 
fremover

• For å møte de viktigste utfordringene fram mot 2030 satser Kristiansand på 
tre områder; 
• kommunen skal bli mer attraktiv og miljøvennlig, 

§ foregangskommune på grønn omstilling 

• inkluderende og mangfoldig, 
§ med små levekårsforskjeller og god livskvalitet for alle

• Skapende og kompetent.
§ regionhovedstad og drivkraft i regionen

• Kommune skal prioritere
• FNs bærekraftsmål lokalt. Arbeid og jobbskaping, samt hindre utenforskap, 



Hvordan kan offentlig sektor og 
FoU-institusjoner samarbeide?

Dominique Durand

Senior Strategisk Rådgiver, NORCE – Norwegian Research Centre

Epost: dodu@norceresearch.no

Tel: 93 22 97 92



Offentlig sektor i H2020

• Norge: 2494 deltakelse

• Offentlig sektor: 98 fra 46 enheter (eks. NFR)

• Kommune: 9

• Fylkeskommune: 10

• Departement: 3

• Direktorat: 10

• Andre: 14

• Vest-Agder: 2 prosjekter

1,7%



HEu - Samarbeidsområder

© Hyperion Ltd – Sean McCarthy

NFR: Lenke 
nasjonalt og 
EU veikart

Etterretning  - Utveksle informasjon
Innvirkning   - Felles budskap
Partnerskap 
Demo case 
Rådgivning/Impact

Fast Track to Innovation
Kunnskap/teknologi 

hull 
EIT-KIC (Knowledge & Innovation
Communities)
Fra Horizon Europe til Digital 
Europe

Innovation Hubs
Smart spesialisering



Ny program – nye muligheter og nye utfordringer

Nye muligheter
Store forventninger og vilkår for samarbeid mellom FoU og offentlig sektor

Lokal og regional fokus – en europeisk ramme som støtter lokal/regional vekst

• Lokale og regionale kunnskap og teknologi øyer 

Justerte nasjonal og EU satsinger
Grønn omstilling, sirkulær økonomi, digitalisering, smart spesialisering

Klimanøytrale byer, Smart mobilitet, Grønt havn, smart helse

Nye utfordringer
Fremvise at investeringer i forskning og Innovasjon gir gevinst til Europeiske innbyggere

Direkte Involvering av befolkning og andre interessenter
• FoU, offentlig sektor, næringsliv, innbyggere, entreprenør



Fra EU til lokal påvirkning i Horisont Europa

EU

RegionNORGE

Samskaping: 
EU Regional 

Strategi

Lokal/Regional 
politikk

FoU

innbyggere

Smart 
Spesialisering 
– Innovation

Hubs

Offentlige 
aktører

Samle FoU og offentlige aktører i regioner for å 
maksimere utnyttelse av Horisont Europa



Eksempel av samarbeid

• European Green Deal utlysning:
• En laboratorium for nye samarbeidsmodeller
• Smart og Grønt Havn

• Smart Byer

• Smart samferdsel

• Sirkulær økonomi

Grønt 
havn

Havne-
myndighet

Foreninger

KommuneFoU

Næringsliv



Samarbeid FoU - Offentlige

Samskapning
Mobilisering

Kommune
Fylkeskommune

Bedrifter

Innbyggere
Foreninger

Havn, 
Sykehus, 

Nye 
kunnskap

EU 
erfaring

EU 
nettverk

EU Regional 
Strategi

FoU

Innovasjon Norge



Veien videre / tanker

- Fylkeskommune og Kommuner: Utarbeide helhetlig regionale strategier og handlingsplan for Horisont Europa
- Prioritere: Regional styrke / Konkurransefortrinn: FoU, Næringsliv – Hva skal regionen fremme i Horisont Europa?
- Mobilisere alle interessenter
- Samskape: Co-creation og Co-design
- Ta ansvar for å samle sterke mot prioterte områder

- FoU Institusjoner: Ta ansvar for å utvikle EU prosjekter for/ i samarbeid med offentlig sektor
- Mobilisering av resurser fra offentlige aktører
- Mobilisere “know-how” og nettverk fra FoU

- Etablere sterke verdikjeder fra forsking til økonomisk vekst på enkelte prioriterte områder
- Involvere relevante offentlige aktører: Havn, sykehus, kommuner,
- Mot grønn omstilling, sirkulær økonomi, digitalisering, innovasjon I offentlig sektor, osv…



Takk for oppmerksomhet

Dominique Durand
Strategy Advisor at NORCE Norwegian Research Centre
dodu@norceresearch.no

mailto:lola@norceresearch.no


Horizon Europe support
Karsten Aust



Prosjektutvikling for Agder

Kartlegging
Ø Praktisk innsikt i EUs 

satsingsområder og god praksis i 
Europa 
• www.europabanken.no

Partnersøk og posisjonering
Ø Identifisering av og kobling til 

relevante partnere og europeiske 
miljøer

Prosjektutvikling og 
gjennomføring
Ø Individuell veiledning og rådgivning
Ø Konsept og idéutvikling
Ø Prosjektutvikling
Ø Søknadsskriving 
Ø Prosjektgjennomføring, 

administrasjon kommunikasjon, 
økonomi 



Støtte utenfor Agder 

Regionskontorer i Brussel

Forskningsrådets tematiske 
og regionale EU-nettverk

Forskningsrådet

Innovasjon Norge

https://www.forskningsradet.no/eus-rammeprogram/horisont-2020/Regionale-og-tematiske-nettverk/


Kontakt

• www.south-norway.no

• Stig Marthinsen     
sm@south-norway.no

• Martine Elise Farstad 
mef@south-norway.no

• Anna Lygre Solvang 
als@south-norway.no

• Karsten Aust                
ka@south-norway.no

http://www.south-norway.no/
mailto:sm@south-norway.no
mailto:mef@south-norway.no
mailto:ka@south-norway.no
mailto:ka@south-norway.no

