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Retningslinjer for STIM-EU (revidert oktober 2020) 

Formål og innretning 

STIM-EU er en særskilt grunnfinansiering til norske institutter utløst av instituttenes deltagelse i EUs 
rammeprogram. Ordningen ble etablert i 2012 og har følgende formål: 

1. Å stimulere til økt deltakelse av forskningsinstitutter i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon 
2. Å stimulere til at flere institutter påtar seg ansvaret for å koordinere EU-prosjekter 
3. Å bidra til å styrke samarbeidet mellom instituttene, næringslivet og offentlig sektor, med sikte på økt 

deltakelse fra bedrifter og offentlig sektor i rammeprogrammet 

STIM-EU må sees i sammenheng med Forskningsrådets øvrige tiltak for å forsterke norsk deltakelse i EUs 
rammeprogram, herunder samarbeidet med Europakommisjonen, informasjons- og veiledningstjenester 
rettet mot norske søkere, prosjektetableringsstøtte og andre strategiske og økonomiske virkemidler. 

Siden tildelte STIM-EU-midler er en generell grunnfinansiering, er de ikke direkte knyttet til de 
enkeltprosjektene som har utløst tildelingen av dem. Videre skal midlene anvendes i henhold til §5.1 i 
Retningslinjer for statlig grunnfinansiering av forskningsinstitutter og forskningskonsern. 

Hvilke institusjoner ordningen gjelder for 

I 2020 gjelder STIM-EU for institusjoner listet under overskriftene "Forskningsinstitutter" og "Andre 
godkjente forskningsorganisasjoner" på Forskningsrådets liste over godkjente forskningsorganisasjoner.  

Hva som utløser tildeling av STIM-EU-midler 

Tildeling av STIM-EU-midler beregnes på grunnlag av instituttenes deltagelse i prosjekter finansiert av EUs 
rammeprogram for forskning og innovasjon. Ordningen er ikke rettighetsbasert; tildelingen avhenger av at 
det er stilt tilstrekkelig med midler til disposisjon over Forskningsrådets budsjett. Ordningen gjelder for 
følgende prosjekttyper i Horisont 2020:  

• Research and Innovation Actions 

• Innovation Actions  

• Coordination and Support Actions 

• Marie Skłodowska-Curie Actions 

• European Research Council 

Også for prosjekter under partnerskapsaktiviteter som får sin delfinansiering fra Horisont 2020 (herunder 
Joint Technology Initiatives), kan EU-kommisjonens bidrag til norske institusjoner kvalifisere for støtte fra 
ordningen. For disse og eventuelle andre prosjekttyper vil det bli gjort vurderinger fra sak til sak basert på 
vilkårene for EU-støtte til de norske instituttene. 

Beregning av støtte 

Forskningsinstitusjonene skal ikke sende søknad om STIM-EU-midler. Forskningsrådet beregner 
tildelingene i november–desember hvert år på grunnlag av data hentet fra den siste oppdateringen av EUs 
kontraktsdatabase eCORDA som lister alle prosjekter der det foreligger en kontrakt om finansiering fra EU. 
Norske institusjoner i gruppen definert ovenfor må være partner eller koordinator i prosjektet for at det 
skal kunne gi uttelling i ordningen og prosjektet må være listet i eCORDA. Et prosjekt listet i eCORDA kan gi 
uttelling i STIM-EU kun én gang. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinjer-for-statlig-grunnfinansiering-av-forskningsinstitutter-og-forskningskonsern/id2690610/
https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/hvem-kan-soke-om-finansiering/forskningsorganisasjoner/godkjente-forskningsorganisasjoner/
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Frem t.o.m. 2018 utgjorde STIM-EU-støtten et tillegg på 33,3 % av samlet støtte fra EU. Dette gjelder også 
for 2019 og 2020 for institusjoner listet som "Andre godkjente forskningsorganisasjoner" på 
Forskningsrådets liste over godkjente forskningsorganisasjoner Forskningsinstitutter omfattet av de 
statlige retningslinjene får en støttesats mellom 33,3 og 50 %, se nedenfor.  

Forskningsrådet har satt av en pott på 8 % av samlet STIM-EU støttevolum som et ekstra insentiv for 
institutter som samarbeider med norsk næringsliv (4 %) og offentlig sektor (2 %) og for institutter som 
påtar seg koordinatoransvar (2 %). Støtten fordeles proporsjonalt med instituttenes EU-tildeling i de 
prosjektene som kvalifiserer. Det forutsettes at aktørene fra næringsliv og offentlig sektor er partnere 
eller koordinator i prosjektet for at ekstra støtte basert på samarbeid skal utløses. 

Tildeling av midler skjer på grunnlag av samlet prosjektstøtte fra EU, dvs. EUs støtte til instituttets 
(godkjente) FoU-kostnader og kostnader ved koordinering i innstilte prosjekter. 

Støttesats for forskningsinstitutter omfattet av de statlige retningslinjene   

I 2019 ga Kunnskapsdepartementet Forskningsrådet anledning til å øke støttesatsene med opptil 50 % av 
samlet støtte fra EU for forskningsinstitutter som omfattes av Retningslinjer for statlig grunnfinansiering 
av forskningsinstitutter og forskningskonsern; dette som en prøveordning for H2020. Økningen skulle 
gjelde for institutter som har de høyeste FoU-kostnadene og samtidig en grunnfinansiering som er lavere 
enn 15 % av netto driftsinntekter.1   

I 2020 beregner Forskningsrådet differensiert støttesats slik: STIM-EU-sats = A x B, dog oppad og nedad 
begrenset til henholdsvis 50 og 33,3 %.  

Faktoren A er et forholdstall lik instituttets vektede timesats for forskere dividert med gjennomsnittlig 
vektet timesats for forskere i de femten instituttene med høyest vektet timesats for sine forskere,2 men er 
begrenses oppad til tallet 1. Faktoren A blir dermed lik 1 for institutter med relativt høyt kostnadsnivå, 
noe lavere enn 1 for institutter med relativt lavt kostnadsnivå. 

Faktoren B er lik 50 % for institutter der grunnbevilgningen utgjør mindre enn 13 % av netto 
driftsinntekter og lik 33,3 % for institutter der grunnbevilgningen utgjør mer enn 17 % av netto 
driftsinntekter. I intervallet der grunnbevilgningen er mellom 13 og 17 % varierer B lineært fra 50 % til 
33,3 %. På denne måten får vi en glidende overgang omkring 15 % slik at institutter som et år ligger rett 
under (eller over) og det neste året rett over (eller under) denne grensen for grunnbevilgningens andel av 
netto driftsinntekter, ikke skal få en veldig stor endring i tildelt STIM-EU-støtte fra et år til det neste.  

Rapportering om bruk av midlene 

Retningslinjer for instituttenes rapportering om sin bruk av STIM-EU-midlene fremgår av tildelingsbrevet. 
Som nevnt innledningsvis, forutsetter Forskningsrådet at midlene benyttes til å støtte opp om instituttets 
strategiske utviklingsarbeid, etter de samme retningslinjene som for statlig grunnfinansiering av 
forskningsinstitutter, se §5.1 i Retningslinjer for statlig grunnfinansiering av forskningsinstitutter og 
forskningskonsern.  

 

 

1 Netto driftsinntekter er driftsinntekter eksklusive inntekter overført til andre. Merk at Forskningsrådet beregner 
grunnbevilgningens andel av netto driftsinntekter som et gjennomsnitt av de siste 3 år og det siste året teller dobbelt. 
2 Vektet timesats for forskere blir beregnet ut fra instituttenes innmeldte budsjetterte timesats, antall årsverk og forventet antall 
fakturerte timer per forsker for instituttets ulike kategorier av forskere. 
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