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Heia!
Velkommen til et ferskt nyhetsbrev for forskning og
utvikling. Nyhetsbrevet utvikles stadig, og jeg ønsker
gjerne dine tilbakemeldinger på hvilke nyheter du savner.
Har du noen tanker? Send meg en epost!

Dette blir en Nordnorske Europadager-spesial, og lenger
ned finner du oversikt over de til sammen rundt 30
arrangementene som går av stabelen i Bodø 5. desember,
Tromsø 7. desember og Vadsø 8. desember. Treffer vi deg
på en av stedene? 

Men det er også mye nytt fra Brussel; Science Business
har lekket utkastene til arbeidsprogram for de neste to
årene. Det skal også arrangeres 4 info days og 3
brokerage events i desember. Se oversikten med link til
påmelding på siste side.

Hilsen Tina  

Velkommen til FoU-brevet for november 2022

NORDNORSKE EUROPDAGER:
HAR DU REGISTRERT DEG ENNÅ?

I  D E T T E  N Y H E T S B R E V E T :

 

INFODAGER OG BROKERAGE
EVENTS FOR KLYNGE 4,5 OG 6!

EU SATSER PÅ ALGER - DET GIR
NORDNORSKE MULIGHETER



N O V E M B E R  2 0 2 2

Side 2

Utkast til arbeidsprogram for 2023-2024 i Horisont Europa  lekket
Science Business, som har tatt til ordet for mer

åpenhet fra Europakommisjonen rundt

utkastene til arbeidsprogram og utlysninger i

Horisont Europa, har lagt ut de nyeste

arbeidsprogrammene for 2023-2024.

Utkastene som er lekket er ikke offisielle, men

har blitt godkjent av medlemslandene og skal

nå gjennom interne prosesser i

Europakommisjonen før endelige versjoner

lanseres. Det betyr at det fremdeles kan komme

endringer, men i følge Science Business er det

for det meste innenfor digital og sikkerhets-

utlysninger at det kan komme større endringer.

Det er forventet at endelige og offentlige

versjoner kommer på slutten av året, og at de

første utlysningene åpner kort tid etter. 

Etter å ha diskutert hvordan New Zealand og

EU kan samarbeide tettere på forskning og

utvikling, skal nå samtalene gå videre til å

forhandle om New Zealand sin formelle

tilknytning til Horisont Europa. 

En tilknytning vil gjøre at New Zealand vil delta

inn på lik linje med EU-land og Norge. Det vil i

så fall bli første gang New Zealand deltar i EUs

forsknings og innovasjonsprogram.

New Zealand i forhandlinger om tilknytning til Horisont Europa

Les mer om pengepottene, og finn link til hver

av clusterene i søyle to her, samt for Missions,

Marie Skłodowska-Curie Actions med mer. 

https://sciencebusiness.net/news/horizon-papers-full-package?utm_source=Science%7CBusiness+Newsletters&utm_campaign=900d3f5be4-EMAIL_CAMPAIGN_4_26_2021_17_43_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_179178d214-900d3f5be4-138182065
https://sciencebusiness.net/news/horizon-papers-full-package?utm_source=Science%7CBusiness+Newsletters&utm_campaign=900d3f5be4-EMAIL_CAMPAIGN_4_26_2021_17_43_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_179178d214-900d3f5be4-138182065
https://sciencebusiness.net/sites/default/files/inline-files/HORIZON-MSCA-2023-2024_final_Draft_230922.pdf
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Europakommisjonen foreslår i "Towards a

strong and sustainable EU algae sector" en liste

på 23 punkter som skal bidra til å utløse

potensialet for algesektoren i EU. Målet er at

sektoren skal bli robust, bærekraftig og

sirkulær, for å møte behovene i Europa. 

EU er en av de største importørene av alger, og

har et mål om å nå 9 milliarder euro innen 2023,

særlig innenfor mat, kosmetikk, farmasi og

energiproduksjon. 

Dette betyr blant annet mer støtte til sektoren,

fasilitering av marine områder, samt utarbeiding

av standarder for kvalitet. Men det betyr også at

det skal utføres studier for å forbedre

kunnskapen om blant annet den positive

innvirkningen alger kan ha på klimaendringer,

for eksempel i form av CO2 fangst.

Europakommisjonen med satsing på alger

Det vil også medføre at Horisont Europa og

andre EU-programmer vil ha utlysninger rettet

mot utvikling og forbedring, samt systemer for

prossessering av alger, produksjonsmetoder

og algedyrkingssystemer. Her blir det med

andre ord mange gode muligheter for

nordnorske algemiljø.

...de nordnorske miljøene bør derfor bli med på EU4Algae Forum

Som ledd i å nå målene satt i "Towards a strong

and sustainable EU algae sector", inviterer

Europakommisjonen aktører og organisasjoner

som er aktive i algesektoren til å bli med i

EU4Algae Forum som ble lansert i februar i år.

EU4Algae er en plattform som gir medlemmer

mulighet til å nettverke og utveksle informasjon

og erfaring gjennom spesifikke arbeidsgrupper;

mulighet til å delta på arrangementer; bidra til å

forme kunnskapskampanjer om alger og motta

oppdateringer på de siste utviklingene innenfor

den europeiske algesektoren. 

EU4Algae er relevant for algeprodusenter,

næringslivsaktører, teknologiutviklere,

offentlig sektor, akademia, forskere og

NGOs.  For mer informasjon, se her eller

kontakt oss.

https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/publications/communication-commission-towards-strong-and-sustainable-eu-algae-sector_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_6899
https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/frontpage/1727?page=1
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Europakommisjonen lanserte nylig en rapport

med portfolioanalyser av akvakulturprosjekter i

Horisont 2020, for å se på hvordan man bygger

videre i Horisont Europa.

Rapporten har identifisert kunnskapsgap

innenfor flere områder, blant annet innenfor Low

Trophic Aquaculture, men også innenfor Climate

Change, som er dekket av få portfolioprosjekter.

Mangel på mange nok prosjekter gjelder flere

områder, som Climate Change Adaption and

Mitigation. 

Videre peker rapporten på et behov for å

Rapport om akvakulturprosjekter i Horisont 2020 anbefaler å tette kunnskapshull

Side 4

EUs innovasjonsfond: 3 milliarder euro i potten for neste utlysningsrunde

Generell avkarbonisering (i stor skala)

Innovativ elektrifisering i industri og hydrogen

Clean tech produksjon

Mellomstore piloter 

I starten av november åpnet tredje

utlysningsrunde for storskalaprosjekter under

EUs innovasjonsfond. Det er en dobling av

budsjettet, som skal være med å booste

industriløsninger som skal bidra til å

avkarbonisere Europa.

Det vil være et særlig fokus på prioriteringene

som ligger i REPowerEU-planen, som skal gjøre

EU uavhengig av russisk gass.

Følgende tema blir dekket i denne runden med

utlysninger:

Søknadsfristen er 16. mars 2023. Enova

følger opp fra norsk side og tilbyr økonomisk

støtte, kurs og informasjonsdeling, og

prosjektspesifikk rådgivning. Les mer her.

fokusere støtte til prosjekter på høyt

teknologisk nivå. samt på løsninger i

underrepresenterte områder, som skal er

klare til å tas i bruk. 

Rapporten understreker at prosjekter som

har som intensjon å levere resultater nært

markedet er å foretrekke. Videre at et

standardisert rammeverk for informasjon om

prosjektresultater med info om overførbarhet,

som oppdateres jevnlig, vil kunne øke

kommersialiseringen av resultater. 

Les hele rapporten her.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6489
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_3131
https://www.enova.no/bedrift/europeiske-stotteordninger-for-klimateknologi/eus-innovasjonsfond/
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5014b638-63d2-11ed-92ed-01aa75ed71a1
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Hilde Bersvendsen, assisterende næringssjef i

Troms og Finnmark fylkeskommune, er

hospitant på kontoret vårt i Brussel. Hvordan er

det å være hospitant hos oss? Les mer i

hennes første reisebrev fra hjertet av Europa.

Hun skriver om hennes opplevelser som

hospitant, og hvorfor det er så viktig å ha

muligheten til å tilbringe tid i Brussel.

Hilde er vår første hospitant fra kontorets eiere,

som del av en ny ordning for å bidra til tettere

samarbeid mellom kontoret og Nord-Norge. Det

er også et verktøy for å øke EU-kompetansen i

våre nordnorske fylkeskommuner, ved at

hospitantene tar med seg sin erfaring hjem og

fortsetter arbeidet der.

Reisebrev fra hjertet av Europa - bli kjent med vår hospitant Hilde!

Europaparlamentarikere tar til ordet for økt budsjett for FoU på forsvar
Innovasjon er kritisk for å beskytte Europa fra

sikkerhetstrusler og for å sikre at næringslivet

er konkurransedyktige i det globale markedet,

og da må finanseringen opp. Det var

budskapet til flere Europaparlamentarikere i

Europaparlamentets komité for industri,

forskning og energi (ITRE) nå nylig.

I rapporten fra ITRE-komiteen, siktes det også

til et behov for å bruke teknologi utviklet for

sivil bruk, også til forsvar og militært bruk.

Science Business skriver videre at

Europakommisjonen skal revidere EUs

syvårsbudsjett i 2023, og at mer midler til

forsvar ligger an til å bli et av forslagene.

Det linkes også til den forventede EU Defence

Innovation Scheme (EUDIS), som er blant flere

initiativer som skal sette opp en dual-bruk av

teknologi-inkubatorer, grenseoverskridende

innovasjonsnettverk og verktøy for å støtte

innovative selskaper. 

Jobber du i Nordland eller Troms og Finnmark

fylkeskommune og ønsker mer informasjon? Ta

kontakt!

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/commission-announces-top-experts-advise-eu-missions-2022-09-06_en
https://www.northnorway.org/aktuelt-northnorway/et-rykende-ferskt-reisebrev-fra-hjertet-av-europa.62447.aspx
https://sciencebusiness.net/news/meps-call-increased-budget-defence-rd
https://defence-industry-space.ec.europa.eu/eu-defence-industry/eu-defence-innovation-scheme_en


Hva er egentlig Norges forhold til EU, og hva

har det å si for Nord-Norge? Hvordan kan vi

utnytte de mulighetene det gir, til å utvikle

attraktive og bærekraftige lokalsamfunn i Nord?

Europa er i krise – angår det egentlig oss?

Har du lyst på svaret på noen av disse

spørsmålene? 

Bli med på Nordnorske Europadager 5.

desember i Bodø, 7. desember i Tromsø eller 8.

desember i Vadsø! Det vil være en rekke

arrangement – fra introduksjon til Norges

forhold til EU og mulighetene det gir, til

samfunnsdebatt, hvor krisen i Europa skal

debatteres.
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Nordnorske Europadager 2022

Nord-Norges Europakontor sammen med

Nordland fylkeskommune, Troms og Finnmark

fylkeskommune og andre partnere inviterer til

tre spennende dager hvor du kan melde deg på

de arrangementene du selv ønsker. 

REGISTRER DEG HER!

Hva er egentlig Norges forhold til EU, og hva

betyr det for oss i nord? Hvordan påvirker EUs

grønne giv oss?

I Bodø og Tromsø ska vi sammen med Lise og

Kristine, kjent fra podcasten Det europeiske

kvarter, se på hvordan EU har utviklet seg

gjennom årene, hva EØS-avtalen betyr for oss,

og hvordan EUs grønne giv kommer til å legge

føringer og gi muligheter for landsdelen. 

I Vadsø kommer blant andre fylkesrådsleder i

Troms og Finnmark, Kristina Torbergsen, for å

fortelle om viktigheten av europeisk samarbeid, 

Frokost: Norge og EU - hva betyr EØS-avtalen for oss i Nord-Norge?

Alle arrangement er åpen og gratis for alle. 

Les mer om noen av arrangementene våre under! 

før vi skal se nærmere på hvordan Norges

forhold til EU er. Følg linken over for å

registere deg. 

https://www.northnorway.org/europadager-2022/
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Program: Nordnorske Europadager 2022
Vi har rundt 30 arrangement i løpet av tre dager i tre byer i Nord-Norge. Det betyr at det er

definitivt noe for enhver smak! Sjekk ut programmene for alle tre byer under, og registrer deg i

dag! Følg linken over eller trykk på bildene for å komme til registreringssiden.

https://www.northnorway.org/europadager-2022/
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https://www.northnorway.org/europadager-2022/
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https://www.northnorway.org/europadager-2022/
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https://www.northnorway.org/europadager-2022/
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https://www.northnorway.org/europadager-2022/
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Side 12

https://www.northnorway.org/europadager-2022/


5. desember - Nordnorske Europadager: Bodø 

7. desember - Nordnorske Europadager: Tromsø 

8. desember - Nordnorske Europadager: Vadsø 

29.-30. november - Arctic Futures Symposium, Brussel 

Info Days & Brokerage events

6. desember - Horizon Europe Info day - infrastructures , digitalt

12.-14. desember - Horizon Europe info day - Cluster 4, digitalt

12. desember - Brokerage event, Cluster 4, digitalt

13.-14. desember - Horizon Europe info day - Cluster 6, digitalt

19. desember - Brokerage event, Cluster 6, digitalt

15.-16. desember - Horizon Europe info day - Cluster 5, digitalt

15. desember - Brokerage event Cluster 5, digitalt

2023

25. januar - Digital kafé for klynge 6, Forskningsrådet, digitalt

8.-9. februar - EU Arctic Forum and Indigenous People's Dialogue, Nuuk, Grønland 

20.-22 juni - European Sustainable Energy Week, Brussel

ERRIN

Interessert i ERRIN-møter? Send mail til tina@northnorway.org

 

6. desember - Blue Economy WG: Scaling up in Mission Restore Our Ocean and Waters

Har du arrangement du vil ha med på lista? Ta kontakt!

Følg oss også i sosiale medier og

våre nettsider for oppdateringer! 

N O V E M B E R  2 0 2 2

Arrangement

Side 13

Vil du ikke motta vårt FoU-brev? Send en epost til tina@northnorway.org

Bilder: Canva/Europakommisjonen/NNEO

https://www.northnorway.org/europadager-2022/5-desember-bodo/
https://www.northnorway.org/europadager-2022/7-desember-tromso/
https://www.northnorway.org/europadager-2022/8-desember-vadso/
https://www.arcticfutures.org/
https://research-innovation-community.ec.europa.eu/events/7iR1T8MYYT2lof7WfBFc5A/overview
https://research-innovation-community.ec.europa.eu/events/3jM2kV6qwHjteovSf3VOrp/overview
https://research-innovation-community.ec.europa.eu/events/3jM2kV6qwHjteovSf3VOrp/extra
https://research-innovation-community.ec.europa.eu/events/3jM2kV6qwHjteovSf3VOrp/extra
https://research-innovation-community.ec.europa.eu/events/2tcohVdY0dfgCvuJRj8RTw/overview
https://he-2023-cluster6.b2match.io/
https://he-2023-cluster6.b2match.io/
https://research-innovation-community.ec.europa.eu/events/6wKEl7CncTdqVAWmeWEASd/overview
https://greenet-brokerage-event-2023.b2match.io/
https://greenet-brokerage-event-2023.b2match.io/
https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2022/apen-digital-kafe-horisont-europa--klynge-6--mat-biookonomi-naturressurser-landbruk-og-miljo2/
https://www.euarcticforum23.eu/
https://ec.europa.eu/info/events/european-sustainable-energy-week-2023-2023-jun-20_en
https://www.facebook.com/NorthNorwayEuropeanOffice
https://twitter.com/NorthNorwayEO
https://www.northnorway.org/
https://www.instagram.com/northnorwayeo/

