
Beskrivelse av de enkelte feltene i EUs datasett 
 

Navn I fil til Difi Variabelnavn BO Beskrivelse 

rammeprogram Rammeprogram Kortnavnet på det aktuelle 
rammeprogrammet til EU. 
H2020 for Horisont 2020. 

euratom Traktat kode (H2020) Navnet på traktaten 

aktiviteten er hjemlet i. Gjelder 

kun for Euratom. 

programomraade_kode Programområde kode (H2020) Kodeinndeling for 

programhiearkiet, nivå en. 

Hvert programområdet/pilar i 

rammeprogrammet har en 

kode. For eksempel EU.2.for 

Industrial Leadership. Ett siffer. 

programomraade Programområde (H2020) Navnet på 

programområdet/pilar i 

rammeprogrammet. 

program_kode Program kode (H2020) Kodeinndeling for 

programhiearkiet, nivå to. 

Hvert delprogram har en kode. 

For eksempel EU.3.1. for 

Health, demographic change 

and wellbeing (Health). Unntak 

er delprogrammer i 

programområde/pilar 2 som 

ligger på nivå tre (se 

nedenfor). 

programkortnavn Programkortnavn (H2020) Kortnavnet på delprogrammet 

i rammeprogrammet. 

program Program (H2020) Fullt navn på delprogrammet i 

rammeprogrammet. Gjelder 

for alle delprogrammer 

foruten delprogrammer i 

programområde/pilar 2 

Industrial Leadership. 

programnivaa_1_kode Programnivå 1 kode (H2020) Kodeinndeling for 

programhiearkiet, nivå 3. I 

programområdet/pilar 2 

Industrial Leadership ligger 

delprogrammet på et tredje 
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nivå. For eksempel EU.2.1.1. 

Information and 

Communication Technologies. 

programnivaa_1_kortnavn Programnivå 1 kortnavn 

(H2020) 

Kortnavnet på delprogrammet 

i rammeprogrammet. Gjelder 

kun for delprogrammer i 

programområde/pilar 2 

Industrial Leadership. 

programnivaa_1 Programnivå 1 (H2020) Fullt navn på delprogrammet i 

rammeprogrammet. Gjelder 

kun for delprogrammer i 

programområde/pilar 2 

Industrial Leadership. 

prosjektnr Prosjektnr Prosjektnummer. Unik 

identifikasjon av den enkelte 

søknad/prosjekt som har fått 

bevilgning.  

prosjektkortnavn Prosjektkortnavn Kortnavn (akronym) på 

prosjektet 

prosjektnavn Prosjektnavn Fullt navn/tittel på prosjektet 

utlysningsid Utlysnings-id Unik identifikasjon av den 

enkelte utlysningen 

overordnet_utlysningsid Overordnet utlysnings-id En overordnet utlysning går 

gjerne over to år, har som 

oftest flere utlysninger knyttet 

til seg. 

topic_kode Topic kode Hver utlysning deles inn i flere 

emner (topics). Disse får en 

unik kode, med tilhørende 

navn (Topic). 

topic Topic Hver utlysning deles inn i flere 

emner. Topic angir navnet på 

emnet, dvs. beskriver hva det 

omhandler. Hvert topic har en 

tilhørende unik kode (Topic 

kode). 

soknadstype Søknadstype Kortnavnet for type 

søknad/prosjekt. Eks; RIA, IA, 

CSA osv. 

soknadstype_navn Søknadstypenavn Fullt navn for type 

søknad/prosjekt. Eks; Research 
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Innovation Action, Innovation 

Action, Coordination and 

support action 

(samarbeidsprosjekt) osv. 

kontraktstatus Kontraktstatus Data inneholder to typer 

kontaktstatus; SIGNED som 

angir at prosjektet er signert 

og Closed som angir at 

kontraktsperioden er utløpt. 

Prosjekter med kontraktsstatus 

Closed er også signerte. 

kontrakt_signeringsdato Kontrakt signeringsdato Dato for når prosjektet er 

signert som kontrakt 

kontrakt_startdato Kontrakt startdato Prosjektets oppstartsdato i 

henhold til kontrakten 

kontrakt_sluttdato Kontrakt sluttdato Prosjektets sluttdato i henhold 

til kontrakten 

soknadsfrist Søknadsfrist Den datoen som er frist for 

innsendelse av søknaden. 

soknadsdato Søknadsdato Den datoen som søknaden er 

sendt inn.  

varighet_mndr Varighet måneder Angir antall måneder som 

prosjektet løper. 

vurderingspanel Vurderingspanel Angir innenfor hvilken disiplin 

prosjektet tilhører, som f.eks 

Life Science (LS) i ERC. Data for 

vurderingspanel finnes kun for 

et fåtall av programmene, 

hovedsakelig innenfor ERC og 

MSCA. 

org_nummer Organisasjonsnummer Unikt nummer for den enkelt 

organisasjon (juridiske enhet) 

org_navn  Organisasjonsnavn Navnet på organisasjonen som 

deltar, slik det er registrert i 

Brønnøysundsregistret. 

kortnavn  Kortnavn Kortnavnet på organisasjonen 

som deltar. 

org_rolle rolle Organisasjon Organisasjoner som er 

offisielle deltakere i prosjektet 

(dvs. beneficiary) kan enten 

være koordinator, participant 
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eller partner i konsortiet i 

prosjekter med flere deltakere. 

I prosjekter som kun har en 

offisiell deltaker, slik som i 

individuelle stipender eller 

innenfor SME-instrumentet, 

registreres alle som 

koordinatorer. 

org_finansielle_rolle  Organisasjon finansiell rolle Angir hvorvidt organisasjonen 

er offentlig deltaker i 

prosjektet (Beneficiary) eller 

tredjepart. I dette 

datauttrekket er det kun med 

data for Beneficiaries. 

fou_sektor_kode  FoU sektorkode Angir FoU-sektor koden etter 

norsk inndeling. Inneholder 

verdiene UoH, INS, NÆR, HEL, 

NFR og DIV 

fou_sektor  FoU sektor Angir FoU-sektor etter norsk 

inndeling. Inneholder verdiene 

UH-sektor, instituttsektor, 

næringsliv, helseforetak, 

Forskningsrådet og øvrige 

fou_kategori  FoU kategori Angir FoU-kategori etter norsk 

inndeling. Inneholder en 

spesifisering av ulike 

undergrupper i den enkelte 

FoU-sektor. En oversikt kan 

finnes ved hjelp av 

venstremenyen i 

Prosjektbanken (Organisasjon) 

kontraktspart_1  Kontraktspart 1 Kontraktspartkode 1. Gruppert 

for hvert enkelt universitet, 

vitenskapelig høyskole eller 

høyskole, instituttgrupper, de 

enkelte regionale 

helseforetakene og øvrige 

(offentlige og private) 

kontraktspart_2  Kontraktspart 2 Kontraktspartkode 2. 

Informasjon på mer deltaljert 

nivå, som f.eks de enkelte 

fakultetene på universitetene, 

de enkelte helseforetak, 

institutter mfl. 
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kommune_nr  Adresse kommunenummer Kommunenummer der 

forskningen finner sted 

kommune_navn  Adresse kommune Kommune der forskningen 

finner sted 

fylke_nr  Adresse fylkesnummer Fylkesnummer der forskningen 

finner sted 

fylke_navn  Adresse fylke Fylke der forskningen finner 

sted 

landsdel  Adresse landsdel Lansdel der forskningen finner 

sted 

innvilget_belop_organisasjon 

_EUR  

Innvilget beløp organisasjon 

EUR 

Totalbevilgning til norsk 

deltaker for hele 

prosjektperioden 

 


