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Heia og velkommen til årets første utgave av FoU-
brevet. Med våren kommer lysere tider, og ikke minst
muligheten for å kunne reise mellom Nord-Norge og
Brussel igjen. Det betyr at vi vil være mer å se i Nord,
men det betyr også at vi skal ta i mot flere spennende
grupper i Brussel i løpet av våren. 

Dersom en tur til Brussel ikke er nok for deg, bør du
sjekke ut vår still ingsutlysning. Vi søker etter en
kommunikasjonsrådgiver som skal være med på å
profesjonalisere vårt kommunikasjonsarbeid. Er det deg
vi søker etter kanskje? 

Vi er også under planlegging av årets aktiviteter og
arrangement, har du en idé eller ønsker du å ha et
arrangement i Brussel/digitalt mot Brusselmiljøet? Ta
kontakt! 

Har du nyheter eller informasjon du vil ha med i FoU-
brevet, ta kontakt på tina@northnorway.org

Velkommen til årets første nyhetsbrev

Hilsen Tina

STILLING LEDIG! ER DU VÅR NYE
KOMMUNIKASJONSRÅDGIVER?

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

 

Foto: (CC) NASA Earth Observatory / Kolbjørn Blix Dahle, Andøya Space Center

TO NORDNORSKE BYER MED I
KAMPEN OM Å BLI EN AV 100
KLIMANØYTRALE BYER INNEN 2030

HVA ER NEW EUROPEAN BAUHAUS
OG HVILKE MULIGHETER FINNES FOR
FOU-MILJØ?

PÅMELDING TIL ÅRETS NSPA-
FORUM ER ÅPEN!
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Side 2

I slutten av januar gikk fristen for å søke om å bli

en av 100 klimanøytrale byer ut, og da ble det

klart at vi har hele to søkere fra Nord-Norge.

Bodø og Tromsø står på søkerlista blant 377

andre byer. De som blir utvalgt skal gå foran som

eksempler i den grønne omstillingen. 

100 klimanøytrale byer er et av EUs fem

prioriterte samfunnsoppdrag, også kalt missions.

Målet er å skape raskere løsninger på store

samfunnsutfordringer gjennom å styrke innsatsen

på forskning, teknologiutvikling og innovasjon. I

til legg skal samfunnsoppdragene mobilisere en

stor bredde av aktører – innbyggere, næringsliv,

offentlige myndigheter, forskere og investorer,

for å nevne noen.

Har du lyst til å jobbe for Nord-Norge opp mot

EU? Vi søker en kommunikasjonsrådgiver i et

toårig engasjement. Det er en nyoppretta still ing

og du vil få frihet til å forme egen hverdag og

bidra til å utvikle informasjons- og

kommunikasjonsarbeidet vårt. Kommunikasjon-

og informasjonsarbeid utgjør en stor del av

kontorets hverdag, både rettet mot EU-

institusjoner i Brussel, og aktører i Nord-Norge.

Høres dette interessant ut? 

Les mer her

Er du vår nye kommunikasjonsrådgiver?

377 søkere til 100 klimanøytrale byer – to

nordnorske byer med

Som utvalgt vil man få lettere tilgang til EU-

finansiering for å gjennomføre klimatiltak. I

til legg gir det en unik mulighet til å utveksle

kompetanse og erfaring med andre

europeiske byer. Europakommisjonen vil

annonsere deltakerbyene innen april 2022. 

Les mer om initiativet her

https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=1590&ProjectId=146615&DepartmentId=18992&MediaId=5&SkipAdvertisement=False&fbclid=IwAR3qimjTDUEOMX6bXAZfkQQ8SIq9ucFioPxV_DJlJl4zOKua52QQNEoRQD0
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe/climate-neutral-and-smart-cities_en?fbclid=IwAR0w6Qv-HLgehxjbTOXW5jkKBZZpJhPIHZ0XSN2KY0G-airLibimOjKHM3g


Northern Sparsely Populates Areas (NSPA)

nettverket og Region Västerbotten ønsker å

invitere deg til årets NSPA-forum i Skellefteå,

Sverige 24.-25. mars.

Årets forum vil fokusere på områdene hvor vi

har muligheter til å sammen bidra til bærekraftig

utvikling i EU, og hvordan samarbeidet på tvers

av grensene i Nord-Norge, Nord-Sverige og

Øst- og Nord-Finland kan bli enda bedre. EUs

nye arktispolitikk og en ny OECD-rapport er noe

av det som står på programmet.
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Side 3

Meld deg på årets NSPA-forum

Europakommisjonen annonserte i januar at de

ønsker flere europeiske universitetsallianser

med felles grad og studentkort. Målet er å få

opp antallet fra dagens 41 allianser, til 60

allianser og flere enn 500 institusjoner. Dette

skal blant annet gjøre det enklere for studenter

å ta et eller flere semestre ved andre

institusjoner i Europa, ved at det kan skje innad

i samme allianse. 

I dag er sju norske universitet med, og i fjor ble

UiT Norges arktiske universitet partner i

alliansen European University Alliance for

Global Health (EUGLOH). 

Felles grad og studentkort

og som er interessert i grenseoverskridende

samarbeid med våre naboer. Sist det ble

arrangert fysisk var i Tromsø i 2019, med

Nord-Norges europakontor som arrangør.

Registrer deg her

Praktisk info finner du her.

NSPA forum er en årlig konferanse for å samle

aktører og interessenter i regionene for å skape

tettere samarbeid og diskutere felles

utfordringer. Vi oppfordrer våre eiere og

partnere til å melde seg på og delta. Men det er

også åpent for andre som synes programmet er

relevant, 

https://education.ec.europa.eu/document/commission-communication-on-a-european-strategy-for-universities?fbclid=IwAR3qimjTDUEOMX6bXAZfkQQ8SIq9ucFioPxV_DJlJl4zOKua52QQNEoRQD0
https://khrono.no/vil-ha-60-europeiske-universiteter-felles-grad-og-studentkort/653493?fbclid=IwAR07gpMfYJ5g0ycTVw86Hhx_B7EISDIhDmaVjGUv9wf86yh3H6ugCZ_VWdk
https://www.eugloh.eu/about/members?fbclid=IwAR1jHxRnVW1zcQxP2b0jWzYs9y04DGKioTwlpUj8Y03xsHzzrkTtT53UKxY
https://www.eugloh.eu/about/members?fbclid=IwAR1jHxRnVW1zcQxP2b0jWzYs9y04DGKioTwlpUj8Y03xsHzzrkTtT53UKxY
https://forms.gle/SgjjrP6prGyNCvMV7
https://www.nspa-network.eu/news/2022/01/invitation-nspa-forum-2022-registration-open/
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Sjette april arrangerer Nord-Norges Europakontor side-event

under High North Dialogue i Bodø. Vi inviterer til et

frokostseminar fra 08:30-09:30, for å diskutere hvordan Nord-

Norge skal utnytte satsingene i EUs nye Arktispolitikk. 

Europakommisjonen har slått fast at Arktispolitikken skal bidra

til å oppnå målet om klimanøytralitet, som stadfestet i EU

Green Deal, og at politikken skal bidra til å ta i bruk de

verktøyene, strategiene og nye reglene som følger med. Men

også EU-program som Horisont Europa, Copernicus og andre

skal linkes mot politikken, og her vil det være mange

muligheter. Mer informasjon om programmet kommer snart.

Arrangementet er fysisk, du melder deg på når du registrerer

deg til HND. 

Side-event under High North Dialogue – Nord-Norge og EUs

nye Arktispolitikk, hvor går veien videre?

Side 4

Millioner av EU-midler til Helgeland – EmpowerUs

Nordlandsforskning med Maiken Bjørkan i spissen blir

koordinator for et Horisont Europa-prosjekt med 60

millioner kroner i finansiering.  Det er et av de største

prosjektene Nordlandsforskning har hatt. 

Prosjektet, EmpowerUs, handler om å utruste kystsamfunn

til å møte fremtidens utfordringer, og hvordan man skal

både bruke og verne naturen. Det skal stå på en sterk

samfunnsvitenskapelig plattform som henter inn eksperter

fra naturvitenskap, fremfor omvendt. Kjønns- og

urfolksperspektiv skal også med. 

Søknaden fikk 13 av 15 mulige poeng, og full pott for

excellence.

Foto: Allan Berg

https://www.highnorthdialogue.no/
https://www.nordlandsforskning.no/nb/news/2022/maiken-fikk-drommeprosjektet
https://www.nordlandsforskning.no/nb/news/2022/maiken-fikk-drommeprosjektet


bli med på arrangement eller NEB-festivalen

som arrangeres i juni. En lang rekke aktører

har valgt å gå inn som partner for å bidra til

initiativet. Blant de er NTNU og flere andre

europeiske universiteter. Her bør definitivt

nordnorske og arktiske aktører kjenne sin

besøkelsestid og hive seg med!
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Hva er EUs nye hete potet; New European Bauhaus?

Side 5

New European Bauhaus, eller NEB, er et

initiativ fra EU som skal knytte EU Green Deal

til folk sine liv. Med fokus på design av for

eksempel produkter, samfunn og politikk som

går utover det praktiske, men også er

bærekraftig og inkluderende, skal NEB bidra

til at det gjør livene til europeere bedre, og

ikke bare mer bærekraftig. 

Hvordan skal FoU bidra til New European Bauhaus?

Europakommisjonen lanserte nylig en rapport

som skal åpne opp mulighetene for at Horisont

Europa kan bidra til satsingen the New

European Bauhaus. 

Rapporten, «Horizon Europe:New European

Bauhaus Nexus Report», inkluderer anbefalinger

som skal støtte utviklingen av New European

Bauhaus (NEB) initiativet. 

I Annex 3 kan du finne eksempler på eksisterende

og gjennomførte prosjekter som ligger tett opp mot

målene i NEB, som kan være et godt startpunkt for

å forstå mulighetene i initiativet. 

Les mer om dette her.

De har sett på de ulike arbeidsprogrammene

som kommer, og den strategiske planen for de

fire første årene av Horisont Europa, og

identifisert hvilke utlysninger som er relevante

for NEB. De kan du finne i Annex 1 i rapporten

(fra side 26).

Det skal fungere som broen mellom vitenskap og

teknologi, og kunst og kultur. Målet er at

satsinger skal gå fra globalt til nasjonalt nivå, og

være basert på at folk bidrar og deltar på et

tverrsektorielt felt. 

Hvordan kan du bli med? Det er flere måter å

engasjere seg i NEB; man kan søke på

utlysninger, priser, bli partner,

https://europa.eu/new-european-bauhaus/get-involved/events_en
https://europa.eu/new-european-bauhaus/get-involved/festival_en
https://ec.europa.eu/info/news/fresh-press-horizon-europe-new-european-bauhaus-nexus-report-2022-feb-11_en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9f9acd60-8aec-11ec-8c40-01aa75ed71a1/language-en
https://europa.eu/new-european-bauhaus/get-involved/funding-opportunities_en
https://europa.eu/new-european-bauhaus/get-involved/2022-prizes_en
https://europa.eu/new-european-bauhaus/get-involved/call-partners_en
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Jean-Eric Paquet, Europakommisjonens

forskningssjef, bekreftet nylig at de forbereder

seg på å justere de neste arbeidsprogrammene i

Horisont Europa. Det gjelder altså utlysningene

som kommer i 2023 og 2024. Dette kommer som

et svar på kritikk over uklarheter og

ressurskrevende søknadsutfylling. Det jobbes

blant annet med en oppgradering av

søknadsplattformen, som skal gi bedre og

tydeligere hjelp underveis i hvert steg av

søknaden. 

Europakommisjonens forskningssjef lover

justeringer av Horisont Europa

Side 6

Storbritannia, Sveits og Horisont Europa i

(evig?) limbo  - søker etter nye samarbeidsland 

Mens EU har startet forhandlinger om

tilknytning til Horisont Europa med Sør-Korea

og New Zealand, er saken stadig ikke avgjort

for Storbritannia og Sveits. Storbritannia har

derfor startet å se mot både Sør-Korea og

Sveits for å danne bilaterale samarbeidsavtaler. 

Det franske nasjonale senteret for vitenskapelig

forskning har uttalt at det faktum at

Storbritannia og Sveits sin tilknytning til

Horisont Europa brukes som et kort i

Science Business har samlet tilbakemeldinger

fra de som har søkt på utlysninger i løpet av det

første året av Horisont Europa. De har meldt

tilbake at selv om målet med programmet

støttes, har det vært mangel på informasjon og

støtte for hvordan man skal fylle ut

søknadsskjemaene, og at det er et behov for

mer åpenhet rundt hvordan Europakommisjonen

fordeler arbeidsprogrammene. Les også mer i

artikkelen om reaksjoner på Horisont Europas

endrede tilnærming til innovasjon. 

forhandlinger mellom de to, er ødeleggende

både for britiske forskere, men også for alle

andre land tilknyttet Horisont Europa som

ønsker å samarbeide med Storbritannia. For

Sveits sin del handler det om uenighet over

handel, mens det for Storbritannia stadig er

Brexit som står mellom landet og en formell

tilknytning til EUs forsknings- og

innovasjonsprogram. 

Noe av svaret fra Paquet var at

Europakommisjonen skal se på fokuset på

forskningspolitikk i utlysninger, og øke linken

mellom de ulike delene av programmet,

inkludert å linke sammen store

samarbeidsprosjekt med arbeidet med

industrielle partnerskap. 

https://sciencebusiness.net/news/commission-research-chief-says-tweaks-horizon-europe-are-pipeline
https://sciencebusiness.net/news/uk-forges-own-global-research-network-eu-starts-south-korea-and-new-zealand-horizon-talks
https://sciencebusiness.net/news/french-research-minister-says-political-roadblocks-remain-uk-and-swiss-joining-horizon-europe
https://sciencebusiness.net/news/french-research-minister-says-political-roadblocks-remain-uk-and-swiss-joining-horizon-europe
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sikre tilgang til sikre og kostnadseffektive

satellittbaserte kommunikasjonstjenester,

støtte overvåkning, krisehåndtering og

programmer som er kritisk for

medlemsland sin økonomi, sikkerhet og

forsvar.

Tillate levering av tjenester fra aktører i

privat sektor som kan tilby moderne,

stabile og raske forbindelser i Europa,

inkludert soner med dårlig tilgang i dag.

Systemet skal også gi muligheter i Arktis,

som del av EU Global Gateway Strategy. 

denne uken annonserte EU en plan med over

6 milliarder euro i finansiering for å utvikle et

satellittbasert kommunikasjonssystem for å

støtte EUs satsing på et digitalt og

motstandsdyktig Europa som del av EU

Green Deal. Romvirksomhetsteknologi er

essensielt for å oppnå målene i det digitale

og grønne skiftet, og derfor oppdaterer EU

sin politikk på romfart. 

Det nye "EU space-based secure

communication system" skal blant annet: 

6 millarder euro til bredbåndsatsing i EU – 430 millioner euro skal brukes i Horisont Europa

Side 7

Planen er at satsingen skal føre til økte

inntekter og flere arbeidsplasser innenfor

romvirksomhet i EU, med spillover effekter i

sektorer som bruker tjenestene den vil tilby.

Med andre ord – dette vil gi store muligheter

for Nord-Norges romvirksomhet. 

I til legg lanserte Europakommisjonen en

satsing på romtrafikkforvaltning, eller Space

Traffic Management (STM). Denne kan du

lese mer om her. 

 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/global-gateway_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_921
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_22_923
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_22_923


Visste du at Norges forskningsråd arrangerer

digital åpen café? Det er en mulighet for de som

er interesserte i Horisont Europa å møte de som

interessert i samme klynge. Målet er å  dele

informasjon, råd og erfaringer. Det er ingen fast

agenda, men en mulighet til å ha uformell

dialog. 

Klynge 2 og 3: 11. mars kl. 09:00-09:50

Kultur, kreativitet og inkluderende samfunn;

Samfunnssikkerhet

Klynge 4: 24.februar kl. 09:00-09:50

Digital Industry and Space

Klynge 6: 16. mars kl. 09:00-10:00 

Mat, bioøkonomi, naturressurser, landbruk og

miljø

Digital åpen cafe med Forskningsrådet
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Side 8

Klyngespesial - Horisont Europa

Opptak av infodager

Klynge 2

I desember ble infodager for klynge 2, kultur,

kreativitet og inkluderende samfunn arrangert.

Fikk du ikke med deg det? 

Sjekk opptak her.

Klynge 5

I februar arrangerte Europakommisjonen

infodager om klynge fem; klima, energi og

mobilitet. 

Opptakene og mer info finner du her

Selv om arrangementene er over, er det mulig å

både se opptak, og se presentasjonene som ble

vist. Der er det mye nyttig informasjon og tips

om hva man bør tenke på når man søker.

https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2022/apen-digital-kafe-horisont-europa---klynge-2-og-klynge-3/
https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2022/apen-digital-kafe-horisont-europa---klynge-2-og-klynge-3/
https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2021/open-cafe-online-he-cluster-4-digital-industry-and-space-feb/
https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2021/open-cafe-online-he-cluster-4-digital-industry-and-space-feb/
https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2022/apen-digital-cafe-horisont-europa--klynge-6--mat-biookonomi-naturressurser-landbruk-og-miljo/
https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2022/apen-digital-cafe-horisont-europa--klynge-6--mat-biookonomi-naturressurser-landbruk-og-miljo/
https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2022/apen-digital-cafe-horisont-europa--klynge-6--mat-biookonomi-naturressurser-landbruk-og-miljo/
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-days/cluster-2_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-days/cluster-5_en?fbclid=IwAR32Lk6WvezMFy5Glxv-po0W4iGETR9nmzW7UWQU9H-Ubb4fdZU3x7UQaPY
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Arrangement

Side 9

ERRIN

23. februar - EU and Norway: advancing green and resilient value chains - Norges Delegasjon

til EU sammen med Europakommisjonen, digitalt - Registrering

22. mars - EU-nettverk Nordland:  Kurs i søknadsutvikling, Bodø - Registrering

23. mars - EU-nettverk Nordland: Kurs i søknadsutvikling, Mo i Rana - Registrering

24.-25. mars - NSPA Forum - Skellefteå - Registrering

29.-30. mars - European Conference H2020RTR - results from road transport research in

H2020 projects, Brussel - Info og registrering

6. april - High North Dialogue side-event med Nord-Norges europakontor, Bodø - Registrering

6.-7. april - High North Dialogue, Bodø - Registrering

8.-11. mai - Arctic Frontiers 2022 Pathways, Tromsø - Registrering

20. mai - 5. juni - EU Green Week, mer info kommer.

9.-12. juni - The Festival of the New European Bauhaus, Brussel og andre steder- Info

6.-10. juni - EU Saami Week - Brussel

10.-13. oktober - EU Regions Week, digitalt - mer info kommer. Interessert i å arrangere? Ta

kontakt! 

19.-21 oktober - International Conference on Research Infrastructures (ICRI) 2022, Tsjekkia.

Info

Sjekk ut Norges forskningsråd sin oversikt over kurs rettet mot Horisont Europa. 

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

Følg oss også i sosiale medier og

våre nettsider for oppdateringer! 

 

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

Bilder: Canva/Europakommisjonen/NNEO

24. februar - Policy and Science and Education for Society WG: European Strategy for

universities: How to reinforce links with regions - Registrering via oss

3. mars - Brainstorming coffee meeting on the new urban mobility package - Registrering via

oss

https://norway.clevercast.com/webcast/registration/w-WeQJLW
https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2022/horizon-europe-proposal-development-22-mar/
https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2022/horizon-europe-proposal-development-23-mar/
https://www.nspa-network.eu/news/2022/01/invitation-nspa-forum-2022-registration-open/
https://ec.europa.eu/info/events/european-conference-h2020rtr-results-road-transport-research-h2020-projects-2022-mar-29_en
https://www.highnorthdialogue.no/
https://www.highnorthdialogue.no/
https://www.arcticfrontiers.com/welcome-to-arctic-frontiers-2022-pathways/
https://europa.eu/new-european-bauhaus/get-involved/festival_en
https://www.icri2022.cz/
https://www.forskningsradet.no/arrangementer/
https://www.facebook.com/NorthNorwayEuropeanOffice
https://twitter.com/NorthNorwayEO
https://www.northnorway.org/

