Informasjonsark: Widening Participation and Spreading Excellence
Horisont2020 støtter institusjonelt samarbeid med nye medlemsland for å løfte forskning i ERA
gjennom tre typer virkemidler under området Widening Participation and Spreading Excellence.

Hva er WIDESPREAD?
Widening Participation and Spreading Excellence (WIDESPREAD) er et nytt element I Horisont 2020.
Bakgrunnen for opprettelsen av dette er bekymring for at EU vil få et permanent B-lag av land som
henger etter og ikke klarer å løfte sin forskningskvalitet. I FP7 var det er merkbart gap mellom
deltagelsen og prestasjonene til de gamle og nye medlemslandene (EU-15 og EU-13). Det samme
mønstret finner vi også i deltagelsen i Joint Programming Initiatives (JPI), ERANET og
infrastruktursamarbeidet i ESFRI.
WIDESPREAD skal støtte utviklingen av fremragende forskning i de lavt presterende medlemsstatene
og øke deres deltagelse i H2020 og ERA gjennom partnerskap med internasjonalt ledende fagmiljøer.
Det er satt av 860 mill EUR for WIDESPREAD aktiviteter i Horisont2020.
Følgende 3 typer aktiviteter vil bli finansiert: - Teaming: støtte til opprettelse eller oppgradering av
sentre for fremragende forskning i samarbeid med en internasjonalt ledende institusjon - Twinning:
støtte til utvikling av et fagfelt i samarbeid med en internasjonalt ledende institusjon - ERA Chairs:
ansettelse av fremragende internasjonale forskere ved institusjoner i landene som trenger et løft.

Hvem kan søke?
Søknaden må komme fra et land som trenger å utvikle sin forskningskapasitet. Følgende land er
definert som mottakere av støtten i arbeidsprogrammet for 2014-2015:
Bulgaria, Kroatia, Cyprus, Tsjekkiske republikk, Estland, Ungarn, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta,
Polen, Portugal, Romania, Slovakia and Slovenia.
Noen land har interne prosesser for å velge ut søkere til sentre for fremragende forskning, mens
andre overlater til forskningsmiljøene å besteme hvor mange søknader skal sendes inn.

Kan norske institusjoner og forskere delta i WIDESPREAD?
For Twinning og Teaming vil norske fremragende miljøer være aktuelle som partnere i søknaden.
ERA Chairs utlysningene er rettet mot institusjonene der stillingen skal opprettes. Når søknadsrunden
er avsluttet vil de institusjonene som har fått en ERA lærestol, lyse ut stillingen og her vil søkere fra
Norge kunne søke på individuell basis.

Hva er verdien av WIDESPREAD for norske institusjoner?
Norske miljøer kan innta rollen som mentor eller strategisk partner for institusjoner eller miljøer som
ønsker å løfte sin forskningskapasitet eller etablere et senter for fremragende forskning.
WIDESPREAD ordningen vil være aktuell for institusjoner som har eller ønsker å utvikle partnerskap
med fagmiljøer i EU13 landene som har et stort potensiale for vekst.
WIDESPREAD gir også muligheter for å etablere et samarbeid på institusjonelt nivå på områder der
det allerede foregår en del interessant forskningssamarbeid, for eksempel finasiert med EØSmidlene.
I løpet av 2015 er to norske partnere kommet med i WIDESPREAD-TWINNING, OUS i et samarbeid
med Warszawa Medisinske Universitet og UiB i samarbeid med CIIMAR i Portugal.

Når kommer utlysningene?
Nye utlysninger er planlagt både i 2016 og 2017, jf. WIDESPREAD på Participant Portal.
Se spesielt på Teaming Phase 1 og Twinning, begge åpner i mai 2016 og kommer til å ha søknadsfrist i
november 2016.

Mer informasjon?
Kommisjonen om Widening and Spreading Excellence – inkludert arbeidsprogrammer:
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/spreading-excellence-andwidening-participation
Interesserte bes kontakte Forskningsrådet NCP for WIDESPREAD, Aleksandra W.
Haugstad, mobil +47 92 28 24 62 – e-mail: awh@forskningsradet.no
Nyhetsbrev for WIDESPREAD og EØS-saker:
http://www.anpdm.com/archive/0/42425B4B76484A5E4271/43455D417744465F4B71
Her kan du abonnere på flere Horisont2020 nyhetsbrev:
http://www.forskningsradet.no/prognett-horisont2020/Nyhetsbrev/1253995105320

