Utlysninger for to milliarder kroner gjennom EØS-midlene

https://www.forskningsradet.no/nyheter/2019/utlysninger-for-to-milliarder-kroner-gjennom-eos-midlene/

Utlysninger for to milliarder kroner gjennom EØS-midlene
Interessert i forskningssamarbeid med Polen, Romania, Baltikum, Tsjekkia eller Portugal? Rundt to milliarder kroner til forskningssamarbeid
med disse landene lyses ut i løpet av 2019, og de fleste utlysningene kommer i høst. Beregninger tilsier at om lag 200 forskningsprosjekter med
norske partnere kan få støtte.
Av Hilde Totland Harket

Publisert 04.07.2019

Last ned

Utlysningen for Polen åpnet i juni med søknadsfrist i september og totalt 370 millioner kroner til norsk-polsk samarbeid. De andre landene følger på fortløpende,
og siste utlysning kommer i november.
Det er knyttet usikkerhet til når neste utlysningsrunde blir, fordi det avhenger av inngåelse av en ny avtale om EØS-midler. Norske aktører som vil søke anbefales
å gjøre det nå.
– Norske forskningsaktører har stor sjanse til å få prosjektmidler i disse utlysningene. Det vil være gode prosjekter for eventuelt kommende samarbeid innenfor
Horisont Europa. Vi i Forskningsrådet oppfordrer derfor norske aktører til å søke, sier Kristin Danielsen, områdedirektør for internasjonalisering i
Forskningsrådet.
Et typisk forskningsprosjekt med EØS-midler har varighet på rundt tre år, budsjett på om lag 10 millioner kroner og er ledet av en forskningsinstitusjon i
mottakerlandet. Det må dessuten ha med minst én norsk partner.
Forskningsrådet er programpartner og samarbeider tett med forskningsrådene i mottakerlandene som administrerer midlene.
Har du allerede en forskningspartner i et av de syv aktuelle landene, er det store muligheter for å videreføre samarbeid med eksisterende forskningspartnere og
bedrifter.
Informasjon om utlysninger og prioriteringene i de forskjellige programmene finner du på Forskningsrådets nettsider om EØS-midlene.

Om EØS-forskningsprogrammene
Programmene for forskningssamarbeid støttet av EØS-midlene utløper i april 2024.
EØS-forskningsprogrammene dekker forskningsaktivitet i både Norge og samarbeidslandet. Gjennom EØS-midlene bidrar Norge til sosial og økonomisk utjevning i Det
europeiske økonomiske samarbeidsområdet.
Forskningsprogrammene følger retningslinjer som ligger tett opp til EUs rammeprogram Horisont 2020 og skal styrke deltagernes kompetanse på rammeprogrammet.
EØS-forskningsprogrammene lyser ut midler til prosjekter som norske partnere kan delta i. Søker må være fra samarbeidslandet, men hvert prosjekt må ha minst én norsk
partner. Forskningsrådet kan bistå norske deltagere i søknadsfasen og under prosjektgjennomføring.
Vi har satt opp et verktøy til deg som ønsker å finne en partner til forskningssamarbeid i EØS-midlene. Her er en beskrivelse av hvordan du som er interessert i samarbeid i
et av partnerlandene, går fram for å finne partnere.
Selve utlysningen og søknadsbehandlingen skjer hos våre partnere som administrerer programmene.
På nettsidene til EØS-midlene finnes informasjon om andre typer programmer, som vil lyse ut midler til utdanningssamarbeid, næringsliv, miljøvern, forebyggende helse
m.m.
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