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Kurs for kompetansemeglere i EU-VRI pilot 27. februar 2012,
Hilde Garegg Gårdsmoen

Hensikt og begrunnelse EU-VRI pilot 2012
 Vinne erfaringer med å bruke VRI-programmet som
verktøy for å mobilisere bedrifter til 7RP
 Erfaringene tas videre i et utvidet mobiliseringsprosjekt fra
2014, som integrert del av VRI3
 EU-VRI hovedprosjekt (2014->) vil primært bygge på
mulighetene i EU-programmet Horizon 2020, som er
sammenfallende

 Internasjonalisering inngår som en felles utfordring i VRI,
og satsingen er forankret i Forskningsrådets internasjonale
strategi

Når og hvem?
Prosjektperiode

Prosjektdeltakere

 Gjennomføres i perioden
1.1.2012-31.1.2013

 Telemark og Trøndelag er
plukket ut som pilot-regioner

 Sammenfallende med den siste
utlysningsrunden for SMBprogr. i EUs 7RP.

 Det forutsettes god
koordinering med andre
mobiliseringsaktører; EEN,
aktuelle NCP og RegRep

Budsjett
 50/50 fordeling mellom
regionene og Forskningsrådet

Prosjektoppgaver for VRIs
kompetansemeglere
Mobiliseringsoppgaver:

 Identifisering av egnede bedrifter for deltakelse i EU-progr.
 Veiledning om hvilke EU-programmer som rommer muligheter
for bedrifter

 Utvikling av prosjektideer knyttet til slike EU-programmer
sammen med bedriften
 Formidling av videre assistanse til bedriften vedr. utforming
av prosjektforslag og etablering av prosjektkonsortium
De utplukkede meglerne vil bli opplært og kurset før den
operative fases starter -> 27. februar

Prosjektinnhold
Etablererfase:
 Lokal prosjekttilpasning og avtaleforhandlinger med
pilotregionene
 Valg av deltakende teknologimeglere i EU-VRI pilot
 Opplæring/kurs (regi: Forskningsrådet)

Gjennomføringsfasen – ansvar de to pilotregionene:
 Identifisering av egnede/aktuelle bedrifter
 Foranalyse og screening av bedriftene
 Bedriftsbesøk I (info/awareness)
 Bedriftsbesøk II (utvikling av prosjektidé, prosjektplan)

 Rapportering

Kompetanseutvikling
1. To felles dagsseminarer for EU-kompetansemeglere og andre
interessenter med fokus på
 Info om de mest aktuelle bedriftsorienterte EU-programmene
 Kompetansemeglerrollen ved identifisering og utvikling av
prosjektideer knyttet til slike EU-programmer
 Mulighetene for støtte og assistanse fra ex. Forskningsrådet
og EEN

2. Ett erfaringsseminar i hver av pilotregionene vektlagt
erfaringer fra de operative aktiviteter underveis
3. Løpende assistanse fra Forskningsrådets side til de to
pilotregionene

Erfaringer og læring underveis
 Tydelig fokus på erfaringsdeling med de øvrige VRI regioner
og læring ift. VRI3/Horizon 2020

Eget nettside for EU-VRI pilot

 www.forskningsradet.no/vri/eu-vri
 Åpen nettside; alle relevante dokumenter
postes her

