
Skru av din mikrofon

Gi en «tommel opp» på de spørsmålene du er interessert i

Vi starter om litt…

Møtet blir tatt opp og gjort tilgjengelig i etterkant

Skru av din video

Skriv spørsmål i chat, muntlige spørsmål til slutt



©
 E

U
R

O
P

EA
N

 U
N

IO
N

, 2
0

2
0

EUROPEAN UNION

Nettmøte om utlysning av 
rammebevilgning fra PES 

Horisont Europa 2023 og 2024

17.02.2023 kl 12.00 – 13.00 



AGENDA

1. Innledning 
2. Formål med utlysningen
3. Hovedpunkter
4. Søknadsvurdering 
5. Spørsmål og svar 
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Formål

legge til rette for at universiteter, høgskoler, 
forskningsinstitutter og helseforetak tar ut sitt potensial i
Horisont Europa

og derigjennom bidra til at nasjonale mål for norsk deltakelse i
Horisont Europa nås.



Hovedpunkter i utlysningen
• Om utlysningen

• Maks 180 millioner kroner

• Hvem kan søke?

• Godkjente forskningsinstitusjoner

• Hva kan du søke om støtte til innenfor Horisont 
Europa ?

• Utvikling av strategi/handlingsplan

• Posisjonering av egen institusjon

• Posisjonering av norske interesser og 
forskningsagenda (strategisk posisjonering) 

• Kompetansebygging

• Utarbeide prosjektforslag
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Utfylling av søknad

Elektronisk søknadsskjema:

Formalia, enkle milepæler, budsjett for 2 år

Obligatoriske vedlegg:

1) Utfylt prosjektbeskrivelse (5-10 sider) 

2) Oversikt over planlagte søknader

Valgfritt vedlegg

Strategi og handlingsplaner

(skisser til initiativer som gjelder strategisk
posisjonering bør inngå i prosjektbeskrivelsen)
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Hvilke kostnader dekkes?

Forskningsinstitutter

• direkte og indirekte kostnader

• innkjøp av ekstern assistanse og rådgiving

• Ikke krav om egeninnsats

Universiteter, høgskoler og helseforetak

• frikjøp av tid til søknadsskriving, posisjonering, 
reiser, o.l. knyttet til etablering av nettverk, 
konsortier og prosjekter

• tiltak for å styrke institusjonens EU-kompetanse

• innkjøp av ekstern assistanse og rådgivning knyttet til
prosjektetablering og søknadsutvikling

20.02.20237



Prosjektbeskrivelsen

• Maks 10 sider 

• Vær så presis og konkret som mulig om 
strategier, kompetansebygging, EU-søknader og 
aktiviteter du søker om støtte til

• Beskriv kun formålene du søker om støtte til, de 
øvrige kan stå tomme

• Oppgi planer for dialog og koordinering med 
NCP-apparatet

• Spesifiser budsjettet for hvert av punktene
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PES Horisont Europa – prosjektbeskrivelsen 
1. Horisont Europa-strategi/handlingsplan: 
aktuelt dersom dette ikke er gjennomført tidligere

2. Horisont Europa-Kompetanse: 
bygge opp intern kompetanse om Horisont Europa,  støtte til relevante kurs
som vi selv ikke tilbyr

3. Posisjonering og profilering av egen institusjon:  
mot potensielle Horisont Europa-prosjektpartnere

4. Posisjonering av norske interesser og forskningsagenda (strategisk
posisjonering): 
Deltakelse i tematiske fora, strategiske nettverk og partnerskapskonsortier, 
hvor nasjonale interesser ivaretas, f.eks. i utforming av strategiske forsknings-
og innovasjonsagendaer, arbeidsprogrammer, "missions" og andre satsinger i 
Horisont Europa. Tilsvarer tidligere medvirkningsordningen (MVO), må ikke
overlappe med pågående prosjekter i regi av Energi-MVO-er. 
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PES Horisont Europa – prosjektbeskrivelsen 

5. Prosjektetablering: satsene i den løpende PES-utlysningen kan benyttes

PES Horisont Europa – Støtte til prosjektetablering og posisjonering (forskningsradet.no)

6. Budsjett: føre opp kostnader knyttet til hver aktivitet – tallene overføres til
elektronisk skjema

7. Strategisk forankring

8. Risiko

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2023/pes-horisont-europa/


Vurderingskriterier

• Kvalitet

• Virkninger og effekter

• Gjennomføring

• Karakterskala 1-7 

• Søknader som får mindre enn 4 i snitt får ikke 
støtte. Søkere som ikke får tildelt ramme-
bevilgning  vil fortsatt kunne søke den løpende 
PES-utlysningen om støtte til å etablere EU-
søknader.
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Slik vurderer vi søknadene   

• Kvalitet (Excellence): med spesiell vekt på prosjektbeskrivelsen vurderes i hvilken grad 
planene er gjennomtenkte, troverdige og velbegrunnede for å nå institusjonens mål, og om 
målene er klare og relevante.

• Virkninger og effekter (Impact): vurderingen vil spesielt legge vekt på om beskrevne
aktiviteter er forankret i institusjonens samfunnsoppdrag, strategiske mål og planer, og i 
hvilken grad PES-søknaden samsvarer med institusjonens potensial i Horisont Europa (antall
prosjekter eller økonomisk retur)

• Gjennomføring (Implementation): med utgangspunkt i beskrevne planer og organisering, 
vurderes i hvilken grad planene er realistiske (basert på statistikk fra Ecorda over søknader, 
innvilgede prosjekter, suksessrate, økonomisk retur), om budsjettet er realistisk og i tråd
med planlagte aktiviteter, og om risiko er beskrevet og drøftet. Et overdimensjonert
budsjett gir lav karakter.
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Vurdering og fordeling av støtte – i to trinn 

Tilgjengelig budsjett for 2023-2024: maks 180 millioner kroner 
(prosentvis fordeling basert på tidligere tildelinger til sektorene) 

SEKTOR STØTTE KOSTNADSDEKNING 

Institutter 60% 108 millioner kroner Standard timesatser for sektoren 
benyttes. Flest søkere, initierer mange 
samarbeidsprosjekter, PES er mest 
utløsende for deres EU-innsats 

Universiteter, høgskoler, 
helseforetak 30%

54 millioner kroner Frikjøp av tid, tiltak for å styrke intern 
søkerkompetanse, innkjøp av eksterne 
tjenester 

10% fordeles etter skjønn 18 millioner kroner Potten fordeles etter skjønn etter 
gjennomført søknadsvurdering. 
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Søknadsvurdering i to trinn, deretter skjønnsmessig fordeling 
av de siste 10% av midlene 
Eksempel instituttsektoren 

Omsøkt beløp Karakterjustert beløp 

Skalering - basert på tilgjengelig 

budsjett 

Søker 1 72,69 %

søkt beløp 30 000 000           30 000 000                             21 807 692                                         

karakter 7                             

Søker 2

søkt beløp 10 000 000           7 142 857                               5 192 308                                           

karakter 5                             

Søker 3

søkt beløp 20 000 000           11 428 571                             8 307 692                                           

karakter 4                             

Søker 4

søkt beløp 20 000 000           14 285 714                             10 384 615                                         

karakter 5                             

Andre 

søkt beløp 100 000 000         85 714 286                             62 307 692                                         

karakter 6                             

180 000 000         148 571 429                          108 000 000                                       



Skru av din mikrofon

Gi en «tommel opp» på de spørsmålene du er interessert i

Spørsmål og svar:
muntlig eller i chat

Skru av din video

Skriv spørsmål i chat
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