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Om Norges forskningsråd
Norges forskningsråd er et nasjonalt
forskningsstrategisk og forskningsfinansierende organ. Forskningsrådet er den
viktigste forskningspolitiske rådgiveren
for Regjeringen, departementene og
andre sentrale institusjoner og miljøer
med tilknytning til forskning og utvikling
(FoU). Videre arbeider Forskningsrådet
for et økonomisk og kvalitetsmessig løft
i norsk FoU og for å fremme innovasjon,
i samspill mellom forskningsmiljøene,

næringslivet og den offentlige forvaltningen. Forskningsrådet skal identifisere
behov for forskning og foreslå prioriteringer. Gjennom målrettede finansieringsordninger skal Rådet bidra til å sette i
verk nasjonale forskningspolitiske vedtak. En viktig oppgave er å fungere som
møteplass mellom finansiører, utførere
og brukere av norsk forskning og de som
finansierer forskning, og å medvirke til
internasjonalisering av norsk forskning.

EUs 7. rammeprogram for
forskning og teknologisk
utvikling har ambisjoner
om å forene forskningspolitikk og
forskningsfinansiering, og å bygge
sterke relasjoner mellom de mest
fremtredende miljøene i Europa.

EUREKA er et europeisk nettverk
for innovasjon. Det skal styrke
europeisk konkurranseevne ved
å stimulere markedsorientert forskning
og utvikling.

Eurostars er det første
europeiske FoU-programmet
som er dedikert til forskningsintensive SMB-er. Ved å gjøre det enklere
å få støtte vil Eurostars stimulere til
flere internasjonale forsknings- og
innovasjonsprosjekter.
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Prosjektetableringsstøtte
Hvorfor PES?
Hensikten med prosjektetableringsstøtte er å motivere til økt norsk deltagelse i
europeisk FoU-samarbeid. PES skal stimulere til å etablere prosjektkonsortium og utarbeide
prosjektforslag rettet mot:

> EUs 7. rammeprogram FP7
> Randsoneaktiviteter rundt EUs FP7
> EUREKA/EUROSTARS

PES-søknadene gjør det mulig for Norges forskningsråd å komme tidlig i kontakt med
miljøer som arbeider med konkrete prosjektforslag. Forskningsrådet kan gi veiledning i
arbeidet med søknader.
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PES for hvem?

Hva dekker PES?

I første rekke er det bedrifter, forskningsinstitutter og universiteter/høyskoler
som søker om PES-midler, på vegne
av seg selv og eventuelt andre norske
prosjektpartnere. I tillegg kan også andre
deltakere i et prosjekt støttes (bransje
organisasjoner, fagmyndigheter,
regionale/lokale myndigheter m.v.).

Støttebeløpet kan utgjøre inntil 50 % av
kostnadene. Beløpet kan variere avhengig
av søkers engasjement i det planlagte
hovedprosjektet, prosjektets form og
antall norske aktører som søknaden
gjelder. For store prosjekter hvor søkeren
er koordinator er maksimumsgrensen
for PES kr 350 000. En søker uten noen
sentral eller krevende rolle i prosjektet,
vil kunne få PES-støtte på inntil kr 50 000.
Dersom prosjektforslaget er norsk
koordinert, og går videre til kontrakts
forhandlinger, kan det gis ytterligere
støtte. Også her er tilskuddet maksimalt
50 % av påløpte kostnader.

For offentlige myndigheter gjelder
samme begrensning for lønnskostnader
som for universiteter og høyskoler.
Universiteter, institutter og regionale helse
foretak som deltar i mange EU-søknader
skal søke om årlig rammebevilgning.
Bransjeorganisasjoner
Bedrifter
Forskningsinstitutter
Universiteter
Fagmyndigheter

Myndigheter

Det innføres et årlig maksimalt støtte
beløp på kr 500 000 for bedrifter og
for institusjoner som ikke har ramme
bevilgning.
Ett prosjekt – én søknad: Det skal bare
sendes inn én PES-søknad per prosjektforslag. I prosjekter hvor det er flere
samarbeidende norske aktører, skal PEStilskuddet deles mellom disse. Dersom
en eller flere samarbeidspartnere mottar
rammebevilgning gjennom PES-ordningen,
kan øvrige søkere sende separat PESsøknad til Forskningsrådet.
Høyskoler
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PES kan dekke
Utgifter til partnersøk/etablering av
prosjektkonsortium

>>
Timekostnader til
prosjektplanlegging
og søknadsskriving*
* Timepris for bedrifter er maks 1,2 ‰ av
nominell årslønn, maks 1 000 kr/time.
Institutter kan legge til grunn maks
1,6 ‰ av nominell årslønn for
å beregne timepris

>>

Reisekostnader

Søk i patentdata
baser og lignende

>>
Frikjøp av personale
ved universiteter/
høyskoler ettersom
vanlige lønnskostnader for fast ansatte
ikke dekkes

>>

>>
Ekstern assistanse
og rådgivning

>>
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Hvordan søke PES?
Krav til søknaden
• Elektronisk søknadsskjema må benyttes.
• PES-søknaden må inneholde et budsjett
for det planlagte prosjektetablerings
arbeidet (ikke for hovedprosjektet!).
•	Obligatoriske vedlegg:
1. opplysninger om det planlagte prosjekt
(se søkerveiledningen på nettsiden)
2. årsregnskap (dersom søker er en bedrift).
• Bare kostnader påløpt etter at PESsøknaden er sendt til Forskningsrådet
kan inngå i støttegrunnlaget.
•	Søknader mottatt etter at aktuell EU/
EUREKA-frist er gått ut, vil bli avvist.
Søkere oppfordres til å sende PESsøknaden til Forskningsrådet så tidlig
som mulig i prosjektetableringen.
Søknadene behandles fortløpende av
Forskningsrådet. Vanlig saksbehandlingstid er 4 uker.
Et prosjekt under etablering må tilfredsstille kravene til et hovedprosjekt, i henhold til utlysning eller andre formulerte
krav. PES-søknader til planlagte EUprosjekter må rette seg mot en bestemt
utlysning.
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Utbetaling
Utbetaling skjer etter at prosjektforslaget
er mottatt av EU/EUREKA. For at PES kan
utbetales, må søker foreta elektronisk
rapportering. Denne må inneholde:
1. 	Kvittering som viser at prosjekt-		
		 forslaget er sendt til riktig mottak
		 til rett tid.
2. For EUREKA/EUROSTARS:
		Kopi av godkjent EUREKA
		 Project Form eller EUROSTARS		 søknad
For EU-søknader:
		Kopi av innsendt prosjektforslag
3. Regnskapsrapport som viser totale
		 kostnader.
Søknadsskjema og mer informasjon på
www.forskningsradet.no/pes

Kontakt
Randi Aarekol Basmadjian
Telefon: 22 03 70 48
Mobil: 982 23 563
E-post: rab@forskningsradet.no
My Chi Se
Telefon: 22 03 75 58
Mobil: 932 76 525
E-post: mcse@forskningsradet.no

Publikasjonen kan bestilles på
www.forskningsradet.no/EU
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