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Heia og velkommen til årets siste FoU-brev. 

Det er omsider enighet om både budsjettet til Horisont
Europa for neste år, og arbeidsprogrammet for de to
neste årene er vedtatt. Det betyr at første utlysninger er
ute allerede, så det er ingenting å vente på! Det betyr
også flere infodager og brokerage events, finn mer info
om hvilke cluster det er snakk om lenger ned. 

Nordnorske Europadager 2022 er overstått. Det har vært
tre spennende dager i Bodø, Tromsø og Vadsø, med mye
engasjement, og deltakelse over all forventning. Takk til
alle som deltok, var med å arrangere, og skape blæst om
det engasjementet og kunnskapen vi ønsker å spre i
Nord-Norge. Vi håper dette var bare første av mange
ganger hvor dagene blir arrangert.

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

God jul, vi ses i 2023!

Hilsen Tina

Velkommen til FoU-brevet for desember 2022

AVSLUTTER ÅRET PÅ TOPP:
NORDNORSKE EUROPADAGER
2022

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

ARBEIDSPROGRAMMET TIL
HORISONT EUROPA FOR 2023-
2024 VEDTATT OG FØRSTE
UTLYSNING ÅPNET!

MELD DEG PÅ LYNKURS EU OG
EØS PÅ 1-2-3!

NY ALLIANSE FOR SOLENERGI



Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) vil ha

et budsjett på 1,75 milliarder euro de neste to

årene. 

Hele arbeidsprogrammet er ute, og det kan du

finne her. 

Kommisær for forskning og innovasjon, Mariya

Gabriel, har uttalt at MSCA-programmet er en

"game-changer" for europeisk forskning og

vitenskap. 
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Side 2

Marie Skłodowska-Curie Actions skal bruke 1,75 milliarder euro de neste to årene

I forrige uke vedtok Europakommisjonen

arbeidsprogrammet til Horisont Europa for

2023-2024. 

Det betyr rundt 13,5 milliarder euro til

utlysningene i arbeidsprogrammet. Rundt 5,6

milliarder euro (cirka 42 prosent av budsjettet),

skal gå til å nå klimamålene, mens cirka 1,6

milliarder euro går til å støtte biodiversitet. 

Mer enn 4,5 milliarder euro vil å til det digitale

skiftet, noe som vil gi mange muligheter blant

annet i Digitalt Europa-programmet. 

Støtte til Ukraina og globale løsninger på

globale problemer står også høyt på agendaen.

Mer enn 600 milliarder euro vil gå til EUs

samfunnsoppdrag, eller Missions.

Horisont Europas arbeidsprogram for 2023-2024 vedtatt

De første utlysningene åpnet 7. desember, med

en rekke infodager og brokerage events i ukene

fremover. 

Du finner alle utlysningene her, samt hele

arbeidsprogrammet for 2023-2024 her.

https://sciencebusiness.net/sites/default/files/inline-files/wp-2-msca-actions_horizon-2023-2024_en.pdf
https://sciencebusiness.net/sites/default/files/inline-files/wp-2-msca-actions_horizon-2023-2024_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7404
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/horizon
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents;programCode=HORIZON
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Side 3

Nord-Norges Europakontor er medlem av

European Regions Research and Innovation

Network (ERRIN). 

ERRIN er et Brusselbasert nettverk som skal

støtte regionale og lokale aktører i å utvikle

innovasjonsøkosystemer og styrke forskning og

utvikling. 

Det er regionkontorene i Brussel som er

medlemmer av nettverket på vegne av sine

aktører hjemover. 

Nettverket er delt opp i flere arbeidsgrupper

som man kan følge, blant andre: Smart

spesialisering; Energi og klimaendringer; Smart

Cities; Transport; Bioøkonomi; Blå økonomi;

Helse; Kulturarv og turisme; og IKT.

Vi ønsker å gi de som jobber hos kontorets

eiere og partnere muligheten til å få direkte

tilgang til informasjonen fra ERRIN, samt delta i

arbeidsgruppemøtene. 

ERRIN

Jobber du i Nordland eller Troms og Finnmark

fylkeskommuner? Eller ved Nord universitet,

UiT - Norges arktiske universitet, Salten

regionråd, Tromsø kommune eller Norges

råfisklag? Og synes dette høres interessant

ut? 

Send en epost til tina@northnorway.org for

mer informasjon.

Infodays i januar 2023

I til legg til infodagene og brokerage events som

arrangeres nå i disse dager (se oversikt og

linker nederst i nyhetsbrevet), vil det også

arrangeres for Cluster 1 (Helse) og 2 (Kultur,

kreativitet og inkluderende samfunn) i januar. 

17. januar: Info Day Cluster 2

18. januar: Brokerage event Cluster 2

19. januar: Info Day Cluster 1

20. januar: Brokerage event Cluster 1

https://research-innovation-community.ec.europa.eu/events/6wpb8q0qb5i1CN0VaWS5BF/overview
https://cluster-2-brokerage-event.b2match.io/
https://research-innovation-community.ec.europa.eu/events/2zRJQrIdbL7rCriIJbBN4l/overview
https://cluster-health-horizon-europe-brokerage2023.b2match.io/
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Side 4

Nord-Norges Europakontor har vært med på podkast! 

"På hvilken måte har det som skjer i EU

betydning for Nord-Norge? Hvorfor skal

ordførere se til EU om de vil skape gode vilkår

for å bo og trives? Og hva tenker egentlig

politikerne i EU om Nord-Norge? Vi har vært på

Nordnorske Europadager, og innimellom

slagene fikk vi tatt en prat med Janni Ekrem og

Tina Melfjord fra Nord-Norges europakontor om

hvorfor og hvordan de jobber med disse

spørsmålene."

Under Nordnorske Europadager 2022, fikk

Nord-Norges Europakontor muligheten til å

være gjester i podkasten Det europeiske

kvarter.

Episoden kan du høre her, eller der du hører

podkast. 

Hvordan kan vi skape et bærekraftig Arktis; hva

er EU sin rolle i det høye nord, og hvilke

utfordringer har de arktiske regionene? Etter to

år med pandemi, var det endelig klart for den

årlige konferansen som samler arktiske aktører

Brussel; Arctic Futures Symposium.

Med på talerlista fra Nord-Norge var både

Ronald Wærnes, fylkesråd i Troms og Finnmark

fylkeskommune, Andreas Østhagen fra Fridtjof

Nansens Institutt, Torbjørn Aag fra

Kunnskapsparken Helgeland, og Line Kjelstrup

fra Biotech North. 

Både alvorstynget og fremtidsretta fokus på Arktis i Brussel

Podkasten lages av Kristine Graneng og Lise

Rye fra NTNU, som begge jobber ved

programmet for Europastudier. De var med på

programmet i Bodø og Tromsø, både i

frokostarrangementet og samfunnsdebatten.

De frontet prosjekter og erfaringer fra Nord-

Norge, som er viktig å se til i EUs arbeid mot

Arktis i årene fremover. 

Les mer om budskapene deres her. 

https://shows.acast.com/det-europeiske-kvarter/episodes/s4-e32-et-nordnorsk-perspektiv-pa-eu-nord-norges-europakonto
https://www.arcticfutures.org/
https://www.northnorway.org/aktuelt-northnorway/bade-alvorstynget-og-fremtidsretta-fokus-pa-arktis-i-brussel.64745.aspx
https://www.northnorway.org/aktuelt-northnorway/bade-alvorstynget-og-fremtidsretta-fokus-pa-arktis-i-brussel.64745.aspx
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Erasmus+ sin programguide er klar, som betyr

at både frister, satser og retningslinjer nå er

ute. 

Fristene løper fra 23. februar 2023 og til 4.

oktober, avhengig av hvilken ordning man søker

på. 

I til legg har støtten man får per dag per

deltaker økt noe for 2023. 

Les mer på Erasmus+ Ungdom sine nettsider

her. 

Erasmus+: Søknadsfristene for neste år er klare

Side 5

Siste frist nærmer seg! Meld deg på lynkurs i Brussel: EU og EØS på 1-2-3!

Vil du lære mer om EU og EØS-avtalen? Eller

om hva EUs nye klima- og miljøregler vil bety

for kommune-Norge? Og hva er egentlig vår

rolle i et Europa preget av energimangel?

Velkommen til lynkurs i EU og EØS i Brussel

25. – 26. januar 2023. Kurset vil gi en innføring

i EU-systemet og EØS-avtalen, i til legg til

aktuelle problemstillinger knyttet til Norges

samarbeid med Europa. 

Når: 25. januar kl. 09.00 til 26. januar kl.

13.00. 

Hvor: Norway House, Rue Archimède 17,

1000 Brussel, Belgia.

Påmelding: Påmelding gjøres via denne

lenken.

Påmeldingsfrist er 16. desember kl. 12.00.

Det er maksimalt 100 plasser på kurset., og

deltakerne som får plass vil motta

bekreftelse.

Kursavgift: Kursavgift er 1500 NOK og

inkluderer lunsj begge dagene samt middag

25. januar. Den enkelte deltaker dekker selv

utgifter forbundet med reise og opphold.

Lynkurset arrangeres av de fem

regionskontorene i Brussel og KS. 

Og les hele programguiden her.

https://erasmusplussungdom.no/aktuelt/soknadsfristene-for-neste-ar-er-klare/
https://erasmusplussungdom.no/aktuelt/soknadsfristene-for-neste-ar-er-klare/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSemyM7wvpvc2TsjNDLSejDVPDHSlXe2E99eZRtR7n6skTGYQg%2Fviewform&data=05%7C01%7Ctinbur%40nfk.no%7C82ac75c21e29433850db08dadc4d3e11%7Cfb4d11693ede4ab4b242eb740ce3a1be%7C0%7C0%7C638064521901851598%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=O%2FCnTx57u34tyMIh95kV21LTKzt8Nfzds9yOy6BtkSE%3D&reserved=0
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/erasmus-programme-guide
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Side 6

Som del av EUs REPowerEU, EUs vei til

energiforsyningssikkerhet på grunn av

Russlands invasjon av Ukraina, lanserte

Europakommisjonen i forrige uke en ny

tverrsektoriell allianse: European Solar PV

Industry Alliance. 

Å styrke europeisk produksjonskapasitet er

nøkkelen for å nå EUs mål innen REPowerEU,

på mer enn 320 GW kapasitet fra solcellepanel

innen 2025, og nesten 600 GW innen 2030. 

Dersom EU når målet, kan de gi mer enn 600

millioner euro i økt BNP i året, samt mer enn

400 000 jobber i Europa. 

Alliansen skal identifisere flaskehalser i

produksjon og gi anbefalinger, fasilitere tilgang

til finansiering, jobbe for internasjonale

partnerskap og motstandsdyktige globale

leverandørkjeder, og støtte forskning og

innovasjon på feltet for å nevne noen. 

Ny europeisk allianse: European Solar PV Industry Alliance

Alliansen samler offentlige og private aktører

med relevant aktivitet innenfor solceller PV,

inkludert næringsliv og foreninger, utdannings-

og opplæringsinstitusjoner, forsknings-,

innovasjons- og teknologiorganisasjoner,

representanter for EUs medlemsland,

regionale og offentlige myndigheter. Dersom

man kjenner seg igjen i noen av disse

beskrivelsene, bør man sjekke ut hvordan man

blir med i alliansen! 

Les mer om hvordan man blir med i alliansen

her. 

EU setter søkelys på trivsel i digital utdanning

nødvendig kunnskap, ferdigheter og

kompetanse.

at undervisnings- og læringstilnærminger og

digitale miljø er utformet på en måte som

øker trivsel.

mellommenneskelige relasjoner i det digitale

utdanningsøkosystemet. 

Ministerrådet har blitt enig om en felles

posisjon som støtter trivsel i digital utdanning.

Konklusjonene inkluderer tre faktorer som er

viktige for dette;

Konklusjonene peker også på noen av

utfordringene med digital utdanning, og at man

må ha godt designet utdanningsøkosystemer

som er inkluderende, og samtidig tar høyde for

det digitale skillet. Skolesystemene har et

ansvar for å minske utfordringene knyttet til

mangel på tilgang til digitale verktøy, og

dårlige digitale læringsmiljø.

Konklusjoner og anbefalinger fra møter i

Ministerrådet er ikke juridisk bindende, men er

et uttrykk for landenes politiske prioriteringer

og ønsker. 

https://www.northnorway.org/aktuelt-northnorway/repowereu-eus-vei-til-energiforsyningssikkerhet.55025.aspx
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/European-Solar-PV-Industry-Alliance
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/European-Solar-PV-Industry-Alliance
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/11/28/eu-highlights-the-importance-of-well-being-in-digital-education/
https://www.consilium.europa.eu/media/60391/st14982-en22.pdf
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Avslutter året på topp: Nordnorske Europadager 2022

Side 7

Sammen med mer enn 30 medarrangører som

inkluderer EU-nettverk Nordland, Horisont

Troms og Finnmark, Innovasjon Norge,

Forskningsrådet, Digitaliseringsdirektoratet og

ikke minst Nordland og Troms og Finnmark

fylkeskommuner.

I alle tre byer har vi hatt seminarer om

mulighetene i Horisont Europa, Interreg og

Erasmus+. Vi har hatt kræsjkurs i EU for over

100 VGS elever i Vadsø, og vi har arrangert

samfunnsdebatt i alle byer, med tittel; Europa i

krise, hvordan angår det oss. 

Les mer her! 

- Utrolig viktige, men også spennende dager. Det

er bra å se at også nordnorske aktører ser

viktigheten av EU, det så vi i både deltakelsen og

medarrangørene.

Det sa Nils Kristian Sørheim Nilsen, direktør ved

Nord-Norges Europakontor, etter siste sesjon

under Nordnorske Europadager var overstått i

Vadsø i forrige uke.

Hvordan kan man lykkes i verdens største

program for forskning og innovasjon: Horisont

Europa? Hva handler EUs nye

samarbeidsprogram for digitalisering om? Europa

i Krise: Hvordan angår det oss? 

Foto: Mathias Lauritzen

Tusen takk til alle som har bidratt i Bodø,

Tromsø og Vadsø! Vi gleder oss allerede til

neste år.

Det var tema da vi i samarbeid med Nordland og

Troms og Finnmark fylkeskommuner, og en rekke

medarrangører, arrangerte tre fulle dager i tre

byer i Nord-Norge i forrige uke. 

5. desember i Bodø, 7. desember i Tromsø og 8.

desember i Vadsø var det ulike workshops,

seminarer og gode debatter som skapte

engasjement om EU, EØS-avtalen, Norge sitt

forhold til EU, energikrise og grønn omstilling i

Europa. Målet var å bidra til at nordnorske

aktører i større grad benytter seg av de

mulighetene som finnes for samarbeid i Europa.

https://www.northnorway.org/aktuelt-northnorway/avslutter-aret-pa-topp-nordnorske-europadager-2022.65048.aspx
https://www.northnorway.org/aktuelt-northnorway/avslutter-aret-pa-topp-nordnorske-europadager-2022.65048.aspx


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

17. januar: Info Day Cluster 2, digitalt

18. januar: Brokerage event Cluster 2, digitalt

19. januar: Info Day Cluster 1, digitalt

20. januar: Brokerage event Cluster 1, digitalt

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

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

Følg oss også i sosiale medier og

våre nettsider for oppdateringer! 
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Arrangement

Side 8

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

Bilder: Canva/Europakommisjonen/NNEO

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://research-innovation-community.ec.europa.eu/events/6wKEl7CncTdqVAWmeWEASd/overview
https://greenet-brokerage-event-2023.b2match.io/
https://research-innovation-community.ec.europa.eu/events/6wpb8q0qb5i1CN0VaWS5BF/overview
https://cluster-2-brokerage-event.b2match.io/
https://research-innovation-community.ec.europa.eu/events/2zRJQrIdbL7rCriIJbBN4l/overview
https://cluster-health-horizon-europe-brokerage2023.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/

