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Min presentasjon 

§  Bakgrunn for Horisont 2020 

§  Oppbygning 

§  Prosjekttyper 

§  Muligheter i 2015 

§  Nettverk – Europeiske Innovasjonsplattformer 
(EIP) 



Horisont 2020 – verktøy for å oppnå mål 

§  Europa 2020-strategien  – Europas vekststrategi: 
    - ‘ growth and jobs’ 
    - smart, bærekraftig og inkluderende vekst 

§  Syv flaggskip  
 
§  Smart vekst 
 
§  Innovation Union: ‘the European Union strategy to create an 

innovation-friendly environment that makes it easier for 
great ideas to be turned into products and services 
that will bring our economy growth and jobs’ 

 
    Kolumbi egg: Løse samfunnsutfordringer og skape nærings-   
    muligheter 
 



Verdens største offentlige forsknings- og 
innovasjonsprogram  
 

§  Horisont 2020 er et verktøy for å gjennomføre 
Innovation Union 

§  Horisont 2020 er delt i tre: 
 
   - fremragende forskning  - det europeiske      
      forskningsrådet 
 
    - konkurransedyktig næringsliv 
 
    - samfunnsutfordringer som grunnlag for     
      offentlig og privat forskning og innovasjon 
 



Horisont 2020 – samfunnsutfordringene 

§  Syv samfunnsområder: 

 - Helse 
 - Mat, hav og bioøkonomi 
 - Energi 
 - Transport 
 - Klima, miljø og ressurser 
 - Samfunn 
 - Sikkerhet 
 
 



Samspill om løsning av 
samfunnsutfordringene 

 
 
• Utfordringene (helse, klima, miljø, energi, transport 
etc.) kan ikke løses uten innovasjon og samspill 
mellom sektorer 
 
•Løsninger må utvikles, testes, demonstreres 
og oppskaleres  
 
- her kommer offentlig sektor inn 
 



Hvorfor bruke Horisont 2020? 

§  Offentlig sektor skal tilby borgerne best mulige 
offentlige tjenester  -  på en mest mulig effektiv 
måte 

 
§  Hvordan tilby gode løsninger på en 

kostnadseffektiv måte?  

§  Markedssvikt:  
   offentlige anskaffelser kan drive frem løsninger 
 
   NB: Prosjekter bør følge av planene og    
   strategiene dere har – hva gir merverdi? 
 
 



Typer prosjekter 

 
§  Research and Innovation Actions –

forskningsprosjekter 

 

§  Innovation Actions –  
   innovasjonsprosjekter 



Offentlige anskaffelser i H2020  

 
Pre-commercial Procurement (PCP):  
 
§  Procurement of research and development services involving 

risk-benefit sharing under market conditions, and 
competitive development in phases, where there is a clear 
separation of the research and development services procured 
from the deployment of commercial volumes of end-products 

 
§  - en form for offentlig kjøp av FoU-tjenester, basert på offentlig 

sektors definisjon av behov  -  kommersielle produkter eller 
tjenester foreligger ikke 

 



Offentlige anskaffelser i H2020 (forts) 

 
Public procurement of innovative solutions (PPI):  
 
§  Procurement where contracting authorities act as a launch 

customer for innovative goods or services which are not yet 
available on a large-scale commercial basis, and may include 
conformance testing 

 
§  - offentlig sektor som innkjøper av innovative løsninger som 

foreligger, men ennå ikke er tilgjengelig på markedet i stor skala  
– launch customer 

  

 



Muligheter i 2015 
- eksempler I 

§  Energy-efficient Buildings (februar) 
 
 
§  ICT: Pre-commercial procurement open to all areas 

of public interest requiring new ICT solutions 
(april)  



Muligheter i 2015 
- eksempler II 

§  Waste: Eco-innovative solutions (april) 
 
§  Meeting new societal needs by using emerging 

technologies in the public sector (mai) 
 
§  Disaster resilience: safeguarding and securing 

society, including adapting to climate change 
(august) 

 



Nettverk:  
er dere med? 

European Innovation Platforms 
  
-  Active and Healthy Ageing 
-  Smart Cities and Communities 
-  Water 
-  Raw Materials 
-  Agricultural Sustainability and Productivity 

§   Plattformer for å bygge nettverk, etablere  
søkerkonsortier, påvirke EU-politikk 

 
 



Kontakt:  

Ta kontakt med National Contact Points, 
  
Forskningsrådets regionale representanter, eller: 
 
Yngve Foss  
Head of Office 
Forskningsrådets Brusselkontor 
Epost: yngve.foss@rcn.no 
 
Tlf: 98 22 35 74 
 
Takk for oppmerksomheten!     


