Prosjektetableringsstøtte – PES2020
Horisont 2020

Horisont 2020
er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram med sitt budsjett på drøyt 80
milliarder euro for perioden 2014–20. Norge deltar som fullt medlem.
Programmet omfatter tre hovedpilarer:
• Fremragende vitenskap, der det europeiske forskningsrådet ERC, mobilitets		 programmet (Marie Curie actions), fremtidsteknologier (FET) og forsknings		 infrastruktur ligger.
• Konkurransedyktig næringsliv. Her vil man finne nøkkelteknologier som IKT,
		 nano-, bio- og romfartsteknologi, finansieringsordninger for risikokapital, samt
		 innovasjon i de små og mellomstore bedriftene (SMB).
• Forskning for å løse samfunnsutfordringene er den tredje pilaren i Horisont 2020.
		 Sju slike sentrale samfunnsutfordringer er utpekt:
		
		
		
		
		
		
		

1. Helse og demografisk endring
2. Matsikkerhet, marin og maritim forskning, bærekraftig landbruk og bioøkonomi
3. Sikker, ren og effektiv energi
4. Smarte, grønne og integrerte transportløsninger
5. Klima, miljø, ressursutnyttelse og råmaterialer
6. Inkluderende, innovative og reflekterende samfunn
7. Sikre samfunn

Mer informasjon
Den viktigste, best oppdaterte og mest komplette informasjonskilde er H2020 Participants
Portal: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
Under kapittelet How to participate ligger en rekke sentrale referansedokumenter,
bl.a. deltakelsesreglene og Model Grant Agreement.
En annen nyttig nettside er Finance Helpdesk, som gir informasjon om finansielle
forhold og regler: http://www.finance-helpdesk.org

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

HVA er PES2020
PES2020 er ett av flere virkemidler i Forskningsrådet som skal bidra til å styrke norsk
deltakelse i Horisont 2020. Du kan få økonomisk støtte til å finne partnere, nettverk og
relevante utlysninger, og du kan få støtte til å skrive søknader.
PES2020 skal bidra til generell kompetanseheving om deltakelse i Horisont 2020 blant
norske søkere. Videre skal PES2020 bidra til at kvaliteten på innsendte søknader blir bedre,
til at antall søknader med norsk deltakelse går opp og til at nye søkere mobiliseres til å
delta i EU-prosjekter.

Hva kan du få støtte til fra PES2020
• Støtte til å skrive søknader rettet mot Horisont 2020, eller mot andre programmer
som mottar prosjektfinansiering fra Horisont 2020.
• Støtte til reiser og profilering for å delta på Horisont 2020-relevante arrangementer
for å få mer kunnskap om Horisont 2020, og tilgang til nye nettverk og partnere.
• Støtte til medvirkning i strategiske prosesser for å fremme norske prioriteringer og
interesser i det strategiske arbeidet som foregår på EU-arenaen.
• Støtte til å forberede søknader rettet mot finansielle instrumenter i H2020
(lån, risikokapital).

Bagatellmessig støtte
Bedrifter får utbetalt midler fra PES2020 som bagatellmessig støtte. Det betyr at en
bedrift maksimalt kan motta 200 000 euro i bagatellmessig støtte fra det offentlige i
løpet av de siste tre regnskapsår. Les mer om reglene på utlysningssiden for PES2020:
http://www.forskningsradet.no/PES2020

STØTTE til å skrive en søknad
Universiteter, høgskoler, institutter og helseforetak søker om årlig rammebevilgning fra
PES2020, andre søker om støtte til hver H2020-søknad de deltar i. For å få støtte, må
man ha en formell rolle i H2020-søknaden.
Støttebeløpene varierer, og beregnes blant annet med utgangspunkt i søkers rolle og
budsjett i det planlagte H2020-prosjektet. Støtten utbetales dersom H2020-søknaden
blir formelt godkjent (såkalt «eligible»). Ekstra støtte plusses på dersom søknaden
kommer over terskelverdi. Støtten utbetales som en rundsum. Det er ikke krav om
dokumentasjon av egne kostnader.

Eksempler på støttebeløp
Koordinator for Research and Innovation Action:
Ekstra støtte hvis H2020-søknaden er over terskelverdi:

400 000 kr
100 000 kr

Arbeidspakkeleder for en H2020-søknad:
Ekstra støtte hvis søknaden er over terskelverdi:

70 000 kr
10 000 kr

Deltaker i en H2020-søknad:
Ekstra støtte hvis H2020-søknaden er over terskelverdi:

50 000 kr
10 000 kr

Se nettsiden for mer informasjon og full oversikt over støttebeløp og betingelser for støtte.
PES2020: http://www.forskningsradet.no/PES2020

NÅR er søknadsfristen?
PES2020 har løpende søknadsfrist, men søkere oppfordres til å sende PES-søknad til
Forskningsrådet så tidlig som mulig, dvs. så snart et planlagt prosjekt begynner å ta
form. Ved å sende søknaden tidlig, får søkere mulighet til å komme i kontakt med den
ansvarlige National Contact Point (NCP) i den utlysningen EU- søknaden retter seg mot
for råd og veiledning. Søknadene behandles fortløpende. Vanlig saksbehandlingstid er
4 uker.
• PES-søknaden sendes til Forskningsrådet før aktuell EU-søknadsfrist går ut.

Slik søker du om støtte til å skrive EU-søknader
Du vet
• Hva du skal søke på
• Hvem du skal samarbeide med
• Hvilken rolle du skal ha
i H2020-søknaden

Du oppretter søknad
via www.forskningsradet.no/PES2020

Du fyller ut:
• Elektronisk søknadsskjema
• Prosjektbeskrivelse (mal)
Bedrifter legger ved
årsregnskap

Forskningsrådet
behandler søknaden.
Du får tilsagn om støtte,
eventuelt avslag

Du får epost når svarbrev
legges på Mitt nettsted

Du sender prosjektforslag
til H2020 innen fristen

Du mottar Evaluation
Summary Report
(ESR) fra H2020

Du sender sluttrapport
via Mitt nettsted og
legger ved:
• ESR
• Utbetalingsanmodning
• Signert erklæring om
bagatellmessig støtte
(bedrifter)
Forskningsrådet godkjenner rapporten og
utbetaler midlene

Reisestøtte og profilering
Norske bedrifter, offentlige virksomheter og andre uten årlig rammebevilgning fra
PES2020 kan få opp til 100 000 kr i reisestøtte for å delta på relevante arrangementer,
for å få mer kunnskap om Horisont 2020 og tilgang til nye nettverk og partnere.
Søknadsfristen er løpende, men du må søke om støtte før du reiser. Timekostnader
dekkes ikke.

Strategisk posisjonering
Norske forskningsinstitusjoner og næringslivsaktører med nasjonal gjennomslagskraft
kan få støtte for å fremme og koordinere norsk deltakelse i strategiske prosesser og
relevante fora innenfor det europeiske forsknings- og innovasjonspolitiske samarbeidet.
Løpende søknadsfrist.

Finansielle instrumenter
Norske aktører som søker om å bli finansielle mellomledd eller ko-investorer, på lånog egenkapitalsiden, og bedrifter som søker direkte låneordninger, kan få støtte fra
PES2020 til søknadsprosessen. Løpende søknadsfrist.
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Slik søker du om støtte til reiser og profilering
Bli kjent med H2020
• Profilere dine planer
• Finne riktig
H2020-utlysning
• Finne samarbeidspartnere

Du oppretter søknad
via www.forskningsradet.no/PES2020

Du fyller ut:
• Elektronisk søknadsskjema
• Prosjektbeskrivelse (mal)

Forskningsrådet
behandler søknaden

Du får epost når svarbrev
legges på Mitt nettsted

Du gjennomfører reisen
dersom den godkjennes

Du sender sluttrapport
til oss via Mitt nettsted

Forskningsrådet godkjenner rapporten og
utbetaler midlene

Kontaktperson
Randi Aarekol Basmadjian
Telefon: 22 03 70 48
Mobil: 982 23 563
E-post: rab@forskningsradet.no
PES2020-utlysning på norsk og engelsk:
http://www.forskningsradet.no/PES2020
Forskningsrådets hjemmeside til Horisont 2020:
http://www.forskningsradet.no/horisont2020

Publikasjonen kan lastes ned fra
www.forskningsradet.no/horisont2020
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