
1310
Tromsø kommunes ambisjoner i arbeidet med klima og miljø. 

Ordfører Gunnar Wilhelmsen, Tromsø kommune

1330
Mulighetene i Horisont Europa og synergier til andre programmer

NCP offentlig sektor Idun Lyngstad, Forskningsrådet

1350
Innovative offentlige anskaffelser som motor for grønn omstilling og innovasjon

Seniorrådgiver Anita Skog, Nasjonalt program for leverandørutvikling

1410
Taksonomien som driver for utvikling

Avdelingsleder Merete Susan Andersen, Innovasjon Norge Arktis

1420
Hva nå?

Elisabeth Blix Bakkelund, Forskningsrådet og Marthe Kristin Svensson, Troms og Finnmark fylkeskommune

"Hvordan kan Nord Norge ta ut sitt 
potensial i Europas grønne omstilling 
gjennom offentlig – privat samarbeid?"

1300
Velkommen

Direktør Nils Kristian Sørheim Nilsen, Nord Norges Europakontor



Hva nå?

Elisabeth Blix Bakkelund, Forskningsrådet og 
Marthe Kristin Svensson, Troms og Finnmark fylkeskommune



En førkommersiell anskaffelse skaper verdi for 

både offentlige virksomheter og privat næringsliv

12.12.2022

Det offentlige får 
utviklet  løsninger 
som er tilpasset 

deres behov

Leverandøren får 
finansiert utvikling av en 

løsning som kan vinne 
nye markedsandeler 

«en vinn-vinn løsning for
offentlige og private 

aktører»



12.12.2022

Horisont Europa

Totalbudsjett: 95,5 mrd. euro

1. Fremragende forskning
(25 mrd. €)

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

3. Innovativt Europa
(13,6 mrd. €)

Det europeiske 
forskningsrådet (ERC)

(16,0 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 
mrd. €)

EUs felles forskningssentre (JRC) (2,0 mrd.€)

Det europeiske 
innovasjonsrådet (EIC)

(10,1 mrd. €)

Marie Skłodowska-Curie 
Actions (MSCA)

(6,6 mrd. €)

Økosystemer for innovasjon
(0,5 mrd. €)

Forskningsinfrastruktur
(2,4 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. €)

https://www.forskningsradet.no/horisont-europa/fakta/
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Hvilke roller kan man ta i et prosjekt?

Koordinator

• Overordnet 
prosjektledelse

• Rapporterings-
ansvarlig

• Kontakt med 
Kommisjonen

Arbeidspakkeleder

• Prosjektledelse 
for arbeidspakke

• Rapportering for 
arbeidspakke

• Kontakt med 
koordinator

Partner

• Innholds-
leverandør

Underleverandør 
(3rd party)

• Leverandør av 
tjenester og 
produkt som er 
viktig for 
gjennomføring av 
FoU prosjektet 



Vi er her for å hjelpe deg

12.12.2022

NyhetsbrevDe gode hjelperneKurs Økonomiske 
støtteordninger

https://www.forskningsradet.no/horisont-europa/nyhetsbrev/
https://www.forskningsradet.no/horisont-europa/ncp-nasjonale-kontaktpersoner/
https://www.forskningsradet.no/horisont-europa/kurstilbud/
https://www.forskningsradet.no/systemsider/sokeresultater/?q=PES


PES Horisont Europa

• Støtten kan dekke reiser, virtuelle og 
fysiske møter, posisjonering og 
søknadsutforming 

• Må søke senest 4 uker før EU-fristen

• Oppgi spesifisert budsjett når du søker 
om støtte

• Prosjektforslag som gjøres i to steg 
utbetales med 50 prosent av relevant 
støttebeløp i hvert steg

• Reisestøtte er ikke lenger en egen 
støtteordning

12.12.2022

Reiser Møter Posisjonering Søknadsutforming

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2021/prosjektetablering-posisjonering-horisont-europa/


Førkommersiell anskaffelse 

- forprosjekter og hovedprosjekter

Mer informasjon vedr 2023 kommer 12.12.2022

https://www.forskningsradet.no/systemsider/sokeresultater/?q=f%C3%B8rkommersiell+anskaffelse


Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Forprosjekt for innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Søker er kommunale og fylkeskommunale virksomheter som har en 
ambisjon om å utvikle et innovasjonsprosjekt. 

Statlige virksomheter som jobber innenfor de statlige delene av 
arbeids- og velferdstjenestene og barnevernet, kan også søke.

Midlene skal brukes til aktiviteter for å utvikle ideer og konsepter, 
etablere samarbeidskonstellasjoner og til å avklare brukerbehov, 
strategisk forankring, nytteverdi og kunnskaps- og forskningsbehov. 
Midlene skal ikke brukes til forskning.

Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Prosjektet skal bidra innovasjon i tjenester, infrastruktur og forvaltning  

Prosjektet skal være forankret i den offentlige virksomhetens planer for 
utvikling og ta utgangspunkt i behov og utfordringer

Det skal gjennomføres i et faktisk samarbeid mellom den offentlige 
prosjekteieren, FoU-miljøer og andre relevante aktører.

Mer informasjon vedr 2023 kommer

12.12.2022

https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/hvem-kan-soke-om-finansiering/offentlig-sektor/


Utlysninger på RFF Arktis: 

• Vår 2023 (planlagt) 

• Kompetanse- og samarbeidsprosjekter. 
• Forskningsinstitusjoner som søker. Må ha med 

partner fra næringsliv eller off sektor. Viktig for å 
preppe FoU-miljøene i regionen til å kunne bidra 
til å løse utfordringer for bedrifter og off sektor i 
vår region.

• Regionale Innovasjonsprosjekter. 
• Bedrift/er og offentlig sektor som søker. 
• Følger regelverket for statsstøtte.

• Må ha minst en FoU-institusjon som leverandør 
av forskning. 

• Kan kombineres med Skattefunn for bedrifters 
del

• Inntil 3.000.000,- i støtte for alle 
hovedprosjekter. 

• Løpende kvalifiseringsstøtte og forprosjekter 
for bedrifter og kommuner:

• Løse FoU utfordringer som kan gi verdiskaping 
gjennom forskning

• Posisjonere virksomheten til å kunne søke 
midler til større FoU-prosjekter

• Klar forskningsmessig problemstilling og 
løsningsforslag

• Fortrinnsvis samarbeid med et 
forskningsinstitutt

• Inntil NOK 500.000,- i støtte

• Følger regelverket for statsstøtte. 

• Prosjektperiode på min 3 mn og inntil 12 mn. 

12.12.2022

https://www.regionaleforskningsfond.no/rff-arktis/


https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/hvem-kan-soke-om-finansiering/offentlig-sektor/fra-ide-til-forskningsprosjekt-i-offentlig-sektor/




Vi formidler mulighetene Horisont Europa!

✓ Partnere: UiT, NORCE, Akvaplan-niva, Nofima, 
Europakontoret i Brussel, Biotech North. TFFK er 
prosjektleder

✓ Vi tilrettelegger for møteplasser mellom forskere, 
næringsliv og offentlig sektor.

✓ Hjelper deg med å finne samarbeidspartnere regionalt, 
nasjonalt og ute i Europa. 

✓ Finner frem til relevante utlysninger i Horisont Europa

✓ Legger til rette for erfarings- og kunnskapsoverføring 

✓ Et bindeledd mellom nasjonalt støtteapparat og aktører i 
Troms og Finnmark. 

✓ Finansiert av Forskningsrådet og Innovasjon Norge – som 
også er sentrale samarbeidspartnere
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Veien videre

Forskningsrådet i  
Troms og FinnmarkForskningsrådet

LUP
Horisont Troms og 
Finnmark 

• IN Arktis: Merete.Susan.Andersen@innovasjonnorge.no
• Forskningsrådet: ily@forskningsradet.no
• Forskningsrådet regionalt: ehb@forskningsradet.no og 

mko@forskningsradet.no
• RFF Arktis: steffen.ahlquist@tffk.no
• Leverandørutviklingsprogrammet:anita.skog@nho.no
• Horisont Troms og Finnmark: marthe.svensson@tffk.no og 

natalia.karlsen@tffk.no

RFF ArktisInnovasjon Norge 
Arktis

https://www.forskningsradet.no/om-forskningsradet/kontakt-oss/regionansvarlige/
https://www.forskningsradet.no/horisont-europa/ncp-nasjonale-kontaktpersoner/
https://innovativeanskaffelser.no/om-oss/
https://www.regionaleforskningsfond.no/rff-arktis/om-RFF-Arktis/Sekretariat/
https://www.innovasjonnorge.no/no/om/kontorer-i-Norge/arktis/

