Spørsmål og svar om utlysningen "PES Horisont Europa
Rammebevilgning for 2021 og 2022"
(I hovedsak basert på stilte spørsmål i nettmøtet 12. april 2021).
Kan allerede påløpte timer/kostnader i 2021 inkluderes i søknaden? Vi har allerede brukt
en del tid på posisjonering og nettverksbygging.
Ja, kostnader påløpt i 2021 som er relvante for Horisont Europa kan inkluderes i
busjettet.
Skal forskningsinstitutter budsjettere med de samme timeprisene vi bruker i andre NFRprosjekt, når det nå ikke lengre gis satser for aktiviteter (søknader) i rammebevilgning?
Ja, forskningsinstitutter kan bruke timeprisen som er avtalt med Forskningsrådet
når dere setter opp budsjettene.
På nettmøtet ble det henvist til at budsjettet skulle fordeles slik: 60% institutter, 30%
universiteter/høgskoler/helseforetak, 10 % andre. Hvilke institusjoner/søkere kan
"andre" være?
I lysarket som gjelder vurdering av søknader er det satt opp en tentativ
fordelingen av budsjettet på de to ulike søkergruppene. 10% av budsjettet er ført opp
under "andre". Det betyr at 10% av budsjettet kan fordeles på den ene eller den andre
gruppen søkere i forbindelse med søknadsbehandlingen.Den kan også fordeles mellom de
to gruppene. Det er altså ingen tredje kategori søkere det er snakk om.
Er 60, 30 og 10% fordelingen et eksempel eller reel på fordeling av de 200 000 000
tilgjengelige PES midler?
Dette er bare et regneeksempel. Ikke nødvendingvis reell fordeling pr gruppe.
Instituttsektoren vil få tildelt en større andel enn gruppen av helseforetak-høgskoler universiteter ettersom de to sektorene har ulike finansieringsmodell.
Kan søknadsskriving for andre programmer (for eksempel Creativ Europe) også
finansierers av PES?
Midlene kan brukes til utlysninger fra Horisont Europa. Creative Europa er ikke en
del av Horisont Europa.
Hei, Vi søker EIC Accelerator grant og forstår at det er midlene (75 000 nok) vi kan søke
på for å skrive fase 2 søknaden. Hvor finner vi informasjon om dette?
Det stemmer at bedrifter kan få støtte fra den løpende PES-ordningen dersom de
kommer videre til trinn 2. Her er utlysningen som gjelder for dette: Støtte til
prosjektetablering og posisjonering rettet mot Horisont Europa (forskningsradet.no)
Kan søknader også gjelde nasjonalt nettverksarbeid for EDIH (Digital Europe Program)?
Det er besluttet at Norge skal delta i Digital Europa Program. Dette er et program
som ligger utenfor Horisont Europa. Dersom det skal innvilges støtte fra PES, vil dette bli
kunngjort seinere.
Mitt spørsmål er hvis det er en oppdatert list om maks. beløper pr. type søknader som vi
kan bruke som guidelines. Tidligere var det "stykkpris" per innsendt søknad, avhengig

om man var koordinator, arbeidspakkeleder, deltaker; samt om man var over threshold.
Blir det på samme måte?
Dere kan som tidligere bruke satsene i den åpne utlysningen (se lenke øverst) når
dere søker om rammebevilgning. Det er også mulig å fastsette egne støttebeløp.
Europeiske partnerskap, medfinansiert, søknader til disse kan inkluderes?
En stor del av budsjettet i Horisont Europa vil bli lyst ut gjennom ulike
partnerskap. PES-midler kan brukes til arbeid med søknader rettet mot disse
utlysningene. Den løpende PES-ordningen er ikke oppdatert med informasjon om
partnerskapene (f. eks Eurostar). Det vil komme når Horisont Europa-utlysningene blir
publisert.
Blir FoU-institusjonenes tidligere oppnådde resultater fra rammeprogrammet tatt med i
betraktning i trinn 1 av søknadsvurderingen? F.eks innvilgede EU-prosjekter fra året før.
Tidligere oppnådde resultater (fra ECorda) blir tatt med når vi vurderer
gjennomføringsevne (dvs trinn 1 i vurderingen).
Kan dere si litt mer om hvilke elementer som vil være relevante i de tre
vurderingskriteriene? Særlig for excellence lurer jeg på hva som vil vektlegges.
Under Kvalitet vil vi særlig se på i hvilken grad er planlagte aktiviteter troverdige
og velbegrunnet for å nå institusjons mål, og i hvilken grad er målene for prosjektet er
klare og relevante.
HEU arbeidsprogrammene er enda ikke offisielle (selv om NCPene har vært flinke å lekke
utkast til oss). Mange forskere er derfor ikke parat til å konkretisere sine søknader/valg
av utlysninger til enkelte kommende utlysninger (siste punkt i tiltakslisten).
Spesifier så godt det lar seg gjøre, om ikke konkret utlysning så angi hvilke
destinasjoner dere vil søke på.
Hva er kriteriet for å få støtte fra Forskningsrådet for å skrive søknad til EIC
Acceleratoren? Ser det står "eligible", betyr dette at man må få Seal of Excellence på EIC
søknaden?
Kommer du videre til steg 2, kan du søke om prosjektetableringsstøtte til EIC
Accelerator for å dekke kostnader for utarbeidelse av søknaden. Det gis ikke
prosjektetableringsstøtte til steg 1 da dette er en forenklet, kortfattet søknad. Støtten fra
PES blir utbetalt dersom innsendt steg 2-søknad blir formelt godkjent av EU, det vil si at
den ikke har formelle feil eller mangler.
Kan man sende (og få tildelt) flere søknader fra en organisasjon i den løpende
utlysningen?
Ja, samme organisasjon/bedrift kan få støtte til flere søknader fra den åpne PESordningen. Et forskningsinstitutt som velger å ikke søke om PES rammebevilgning kan få
utbetalt maks 500 000 kroner per år fra den åpne PES-ulysningen. For bedrifter er det
ikke en slik beløpsgrense, de må derimot forholde seg til regler for bagatellmessig støtte.
Dere nevnte at det ikke blir videre finansiering av MVO-prosjekter. Altså ønsker dere at
vi legger inn konkrete aktiviteter av denne typen samarbeid m/andre organisasjoner i
selve søknaden for PES rammebevilgning?
Ja vi ønsker at "MVO-aktiviteter" fra nå av spesifiseres under PES (strategisk
påvirkning).
Kan et selskap f eks SME søke på PES i forbindelse med sin egen initiative som
coordinator for Research Innovation ut fra Horizon Europe utlysninger?
Bedrifter kan sende søknader forløpende til den åpne PES-ulysningen. Dersom
flere norske aktører er involvert i samme EU-prosjektforslag, skal aktører uten
rammebevilgning sende samlet søknad om PES-støtte til den åpne utlysningen.
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Er det noen nye forventninger til hva prosjektbeskrivelsen skal inneholde, siden
maksgrensen nå er 10 s.?
Det er stor forskjell på hvem som søker om rammebevilgning. Noen sender inn tre
EU-søknader i året, andre sender inn 200. Det er ikke obligatorisk å søke om støtte til
alle de fem punktene. Men det er viktig at søknaden er så konkret som mulig og gir et
godt bilde av søkers ambisjoner og planer for deltakelse i Horisont Europa.
Prosjektbeskrivelsen vil bli benyttet som underlag for dialogmøter mellom institusjonene
og NCP/støtteapparat.
Finnes det en beløpsgrense også for rammebevilgning? Basert på størrelse på institusjon
eller liknende?
Nei, det er ikke fastsatt noen beløpsgrense.
Skjønte at søknadsskriving må være knyttet til HE søknader men dere nevnte også ERA i
presentasjonen hvis jeg husker rett. Kan søknadsskriving for utlysninger knyttet til ERA
også finansierers av PES (som er fortsatt en del av H2020)?
PES-rammen kan benyttes til relevant arbeid som gjelder Horisont Europa.
Vil det komme tilsvarende rammebevilgninger spesifikt for offentlig sektor? I tillegg til
løpende PES? Og hva med missions?
Offentlig sektor må søke om støtte fra den løpende PES-utlysningen, en søknad
for hvert enkelt Horisont Europa-prosjekt dere vil søke på. Missions er del av HEU, og
inngår selvfølgelig.
Når foreligger svar på PES-søknad? Får vi tilgang på evalueringen dere gjør? Hvordan blir
rapporteringen? (beklager hvis sistnevnte spm allerede er besvart)
Søkerne vil få svar innen utgangen av juni 2021. Vi vil gi en kort tilbakemelding
om evalueringen som er gjort for det enkelte prosjekt.
Kan helseforetak søke rammebevilgning?
Ja, helseforetak kan søke rammebevilgning.
Missions utlysningene er enda ikke klar fra HEU sin side. Men flere er svært relevant for
norske aktører.
Arbeid knyttet til missions og utlysninger som blir publisert kan dekkes med PESmilder. Men det forutsetter at det fremgår av søknaden hvilket arbeid som skal gjøres.
ERA-NET: Selv om det ikke er COFUND-midler direkte fra EU, kan PES-midler brukes til
arbeid med søknader rettet mot utlysninger fra ERA-NET som startet i Horisont 2020, og
som lyser ut midler i 2021 eller seinere.
Nå som det blir et krav med en handlingsplan for likestilling i Horisont Europa, kan vi
søke om midler til å dekke noe av arbeidet med dette i PES-søknaden under punkt 1?
Ja, arbeid med dette kan dere inkludere i søknaden om rammebevilgning under punkt 1.
Oppdatert 14. april 2021.
Ta kontakt om noe er uklart !
Randi Aarekol Basmadjian
Tlf 98 22 35 63
rab@rcn.no
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