Norge må, som et lite land, konsentrere ressursene og holde fast forskningspolitisk kurs over mange år. Derfor
må vi satse på områder der Norge har
internasjonalt ledende forskningsmiljøer og historiske, geografiske eller
næringsmessige fordeler. Samtidig
må de prioriterte områdene gi muligheter for å skape nye arbeidsplasser
og samfunnsmessige gevinster.
Deltagelse i EUs rammeprogram for
forskning og teknologisk utvikling er
et middel for å utvide kunnskapsbasen
og internasjonalisere norske bedrifter.
I den sammenheng kan Marie Curie
være nyttig.
Norske kunnskapsbaserte bedrifter er
attraktive partnere i nettverk og som
vertsinstitusjoner, og kan gjennom
dette nå nye samarbeidspartnere,
kunnskap og markeder. Samtidig er
en del av Marie Curie tiltakene såpass
små at det ikke er ressursmessig
krevende å delta, men mye å vinne!
Paul Chaffey,
Abelia

Marie Curie
er ett av fire særprogrammer i EUs
7. rammeprogram for forskning.
Ordningen skal stimulere til bedre
forskerutdanning og økt forskermobilitet
Marie Curie retter seg både mot
enkeltforskere, forskningsinstusjoner og
bedrifter. Den omfatter alle fagmiljøer og
alle sektorer, både i og utenfor Europa.

Du finner mer om Marie Curie-ordningene for næringslivet her:
www.forskningsradet.no/FP7people
http://cordis.europa.eu/fp7/people
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/
Ta kontakt med oss. Vi gir deg gjerne råd om utlysninger, søknaden
og søknadsprosessen. Vi kan også svare på andre spørsmål.
Per Magnus Kommandantvold
Tlf. 22 03 70 00 pmk@rcn.no
Nina Therese Maubach
Tlf. 22 03 70 00 ntm@rcn.no,
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Vi kan hjelpe!

Vannskader i framtiden

Nye muligheter

Marie Curie er EUs storsatsing for deling av kunnskap
på tvers av landegrensene.

Gjensidige Forsikring er opptatt av klimaendringene.
Det er også Lloyds, verdens største forsikringssyndikat.

Polypure as er en kjemibedrift i Oslo med fire ansatte.
Gjennom Marie Curie er bedriften blitt del av et konsortium
med åtte ulike deltagere fra Østerrike, Tyskland, Spania,
Ungarn, Nederland, Storbritannia og Norge.

Ser du mulighetene for din bedrift?
EU har satt seg som mål å gjøre Europa
– hele Europa – til verdens mest
konkurransedyktige økonomi. Ved
hjelp av Marie Curie skal flere bedrifter
og flere forskere operere på tvers av
landegrensene.
Marie Curie åpner muligheter enten
bedriften du leder er liten, mellomstor
eller stor.
Kravet er at dere samarbeider med
minst en annen aktør i et annet land.
Partnerne kan være gründerbedrifter,
etablerte storforetak, forskningsinstitusjoner, såkornselskaper, spinoffvirksomheter eller andre.

Om dere sammen danner et strategisk
partnerskap basert på forskning, kan
dere få dekket 100 % av lønnskostnadene i 3–4 år.
Utvelgelsen skjer i åpen konkurranse
og er basert på forutbestemte kriterier.
For å gjøre Marie Curie enda mer
attraktivt tilbyr Norges Forskningsråd
toppfinansiering av ordningen. Slik
kan bedriften få dekket både lønn og
utgifter – og slik blir økonomi i enda
mindre grad et argument for å si nei til
Marie Curie.

Det begynte med et samarbeid
mellom Gjensidige Forsikring og
statistikere ved Norsk Regnesentral.
Da sistnevnte så mulighetene i Marie
Curie, ble det tatt kontakt med Lloyds
og anerkjente London School of
Economics and Political Science.
Slik har de to norske aktørene dannet
et strategisk partnerskap med to
verdenskjente institusjoner, for
sammen å studere virkningene av
økt nedbør på hus og annen eiendom.
– Vi vil hjelpe kundene våre til å bli
bedre rustet mot økte vannskader
i fremtiden. Nå kan vi, takket være
støtte fra Marie Curie, samarbeide
med de aller beste på dette feltet
– både når det gjelder kunnskap og
metoder, forteller direktør Elisabeth
Nyeggen i Gjensidige Forsikring.

– Vi lager nye kjemiske produkter for
forskning og industri, og befinner oss
noen ganger helt i forskningsfronten
innenfor det vi driver med. Derfor er
det svært interessant for oss å være
med i internasjonalt samarbeid som
dette, sier daglig leder Erik Agner.
Gjennom Marie Curie-ordningen får
Polypure as også finansiert en ansatt.
Denne ekstra ressursen gir bedriften
nye muligheter til å holde seg oppdatert og videreutvikle produkter.

– Å jobbe i et konsortium er en
samarbeidsform som passer oss
veldig bra. Vi jobber tverrvitenskapelig
sammen med partnere som kan tilføre
oss mye nytt og vi har bare positive
erfaringer med Marie Curie-ordningen.

