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Hva er Horisont 2020? 



Horisont 2020s 
tre hoveddeler 



Helse og velferd 

Mat, hav og 
bioøkonomi 

Ren, effektiv 
og sikker energi 

Samfunns- 
sikkerhet 

Inkluderende 
og innovative 

samfunn 
 

Klima, råmaterialer 
og miljø 

Smart  
Miljøvennlig 
transport 

Samfunns- 
utfordringer 



Kunnskap, nettverk 
og kompetanse 

Kommersialisering  
og kapital 

Verdikjeder 
og markeder 

Mobilitet,  
sampublisering og 

økt kvalitet  
i forskningen 

Konkurransefortrinn  
gjennom innovasjon 



HELSE i Horisont 2020 
Samfunnsutfordring1 (Societal Challenge 1 = SC1)  
 

Health, demographic change and wellbeing 
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/draft-
work-programmes-2016-17  

 

Bedre helse for alle 

 Forbedre resultatene for helse og velvære 

 Fremme aktive og uavhengige eldre år 

 Fremme vekst og skape arbeidsplasser 

 Støtte opp om EU som global leder på helseområdet 

 Støtte opp om utviklingen av nye, sikre og mer 
effektive intervensjoner 

 Bærekraftige helse- og omsorgstjenester 
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Work Programme 2016-2017 – utlysning 
utkast 

 Understanding health, well-being and disease 

 Preventing disease 

 Treating and managing diseases 

 Active ageing and self-management of health 

 Methods and data 

 Health care provision and integrated care 

+  

Flere koordineringsaktiviteter 

Utlysning flere ERA-net  

Andre temaer (priser, evalueringer m.m.) 

 



Utkast  Arbeidsprogram 2016/2017 
 
planlagt utlysningstidspunkt 14. oktober 2015 

 

 

 

 

 

 

 

     Både 2016 og 2017  

 PM 11 både 2016 og 2017 (clinical research on regenerative medicine) 

 2 SMB-instrument (de samme i 2016 og 2017) 

 Fast track to innovation 

 Internet of Things  

 

 

2016 
11 PM –topics – ALLE ETT TRINNS 
13 koordineringsaktiviteter 

2017 
11 PM topics – Noen få to-trinns 
3 koordineringsaktiviteter 



Særlig etterspurte topics 

 PM 12- 2016:   
E-health innovation in empowering the patient 
(PCP) 

 PM 13 – 2016:  
PPI for deployment and scaling up of ICT solutions 
for active and healthy ageing  

 PM 15 – 2017:  
Peronalised coaching for well-being and care of 
people as they age 

 HOCO-12 Digital health literacy – 2016  

 PM 18-2016 Big Data supporting Public Health 
Policies 



Viktig mulighet for innovative bedrifter 

 PCP og PPI prosjekter skal 
kjøpe FoU-aktiviteter og 
innovative løsninger fra 
underleverandører. 

 Anskaffelsene lyses ut i 
hele Europa 

 Følg med på prosjektene 
som får støtte. 

 Eksempel fra IKT-
programmet i FP7: 
NYMPHA-MD - Next 
Generation Mobile Platforms 
for HeAlth, in Mental 
Disorders  

http://www.nympha-md-project.eu/
http://www.nympha-md-project.eu/
http://www.nympha-md-project.eu/
http://www.nympha-md-project.eu/
http://www.nympha-md-project.eu/
http://www.nympha-md-project.eu/
http://www.nympha-md-project.eu/
http://www.nympha-md-project.eu/
http://www.nympha-md-project.eu/
http://www.nympha-md-project.eu/
http://www.nympha-md-project.eu/
http://www.nympha-md-project.eu/


Hvordan finne mer informasjon om  
PCP og PPI 

 På kommisjonens nettside 

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/innovation-
procurement 

 

 Her finner dere blant «ofte stilte spørsmål» knyttet 
til PCP og PPI 
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Tentative søknadsfrister 
 og offentliggjøring av 2017- utlysningen 

 19. januar (bare PM 14) - RIA 

 16. februar  Mange CSA + PM 12 og 23 

 13. april –  flere CSA og de fleste PM (RIA) 

 

 

2017-utlyningen publiseres 29. juli 

- Obs kan bli endringer i tekstene 



Det er flere muligheter for helseforskning i H2020  
enn i SC1 
 Fremragende forskning: 

 FOR ALLE: ERC og Marie Sklodowska Curie  

Konkuransedyktig næringsliv (Industrial leadership):  
 LEIT & ICT 

Andre samfunnsutfordringer: 
 SC2 Matsikkerhet, marin og maritim forskning, bærekraftig 

landbruk og bioøkonomi – kosthold og ernæring 

 SC3 Sikker, ren og effektiv energi - helseaspekter skal 
vektlegges der det er relevant 

 SC4 Smarte, grønne og integrerte transportløsninger - 
helseeffekter 

 SC5 Klima, miljø, ressursutnyttelse og råmaterialer  
 SC6 Inkluderende, innovative og reflekterende samfunn -

inkludert del av flere topics 

 SC7 Sikre samfunn  

 EUROSTARS for alle bedrifter 
 



Participant Portal 





Understanding the call topics: excample 
 
 
      
     PHC 2 - 2015 
 
     Specific challenge 
 
     Scope 
 
     Expected impact 
 
     Type of action 



Horisont 2020, SC1  Health: 2014-utlysningen 
Norske deltakelser i innstilte prosjekter 
14 deltakelser i 13 prosjekter 
per mai 2015 

 
 3 

1 1 1 1 1 1 

3 

1 1 

0

0,5

1

1,5

2
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3

3,5



Hva har vi lært av 2014/2015-
utlysningene?       1 

 SMB-er er viktig å ta med der hvor det er oppgaver for 
SMB 

 Kjønn – hvordan man ivaretar kjønnsperspektivet i 
prosjektet kan påvirke rekkefølgen på innstillingslisten 

 Begge kjønn i prosjektgruppen (ms/mr) 

 Etikk vurderes nøye 

 Hvis man viser til tidligere deltakelse i EU-prosjekt, si 
noe om resultatene i dette 

 Mange søknader manglet god beskrivelse for noen av 
eller alle arbeidspakkene 

 



Hva har vi lært av 2014/2015-
utlysningene?       2 
 Flere av eHealth-prosjektene fokuserte for mye på 

teknologien, for lite på samspill med for eksempel 
helsearbeidere og brukere (pasienter) 

 Ufullstendig utdyping av «state of the art» 

 Impact delen har mangler  

 Impact for noen av de viktige aktørene manglet 

 IPR manglet eller var ufullstendig  

 Brukte i liten grad kommunikasjonsmidler som sosiale media 

 Lite detaljert om hvordan kliniske data vil bli håndtert 

 Implementeringsdelen 

 Innovasjonsbiten for vagt beskrevet 

 Liten sammenheng mellom arbeidspakkene 

 For lite antall milepeler og oppfølgingspunkter 

 

 



Hva har vi lært av 2014/2015-
utlysningene?       3 

 Bakgrunnsdokumenter som europeiske strategier 
og handlingsplaner – viktige å vise til 
Bruk Google og søk: 

 Europa eu + tittel på topic/tema 

 OECD org + tittel på topic/tema  

 



Annet nyttig 

 Start tidlig med å bygge konsortium 

 Start med de du kjenner, alle partnere må ha en oppgave 

 Prosjekter finansiert i H2020 og tidligere rammeprogram 
CORDIS 
http://cordis.europa.eu/projects/home_en.html 

 IPR Helpdesk 

 

 

 Gjør deg kjent på Participant Portal 

 Send inn søknaden tidlig – den kan oppdateres hele tiden, 
ikke vent til siste dag med å sende inn første gang 



Annet nyttig       2 

 Hvordan finne partnere? 
 Fit for Health 

 https://cordis.europa.eu/partners/web/guest 
både finne nye partnere og legge inn egen profil 

 

 Amerikanske partnere 
 I SC1 kan man ha partnere fra USA som finansieres fra programmet 

 

 Topic 14 EU-Japan Cooperation 
 Svein Grandum, PhD 

 Counsellor Science, Technology and Higher Education  
 Innovation Norway Tokyo 

 Royal Norwegian Embassy 

 Svein.Grandum@innovationnorway.no 

 www.innovationnorway.no 
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Project outline 
http://www.forskningsradet.no/prognett-
horisont2020/Om_Horisont_2020/1253988679420 



Viktige forutsetninger 

 Gode innspill og aktive miljøer  

 Dialog med Kommisjonen  

 Delta på konferanser arrangert av kommisjonen 

 Delta på informasjonsdager arrangert av kommisjonen 

 Allianser med andre land 

 Bruke alle arenaer  

 Send gode    

SØKNADER! 

 

 

 



Nasjonale kontaktpersoner (NCP) for 
Horisont 2020 

http://www.forskningsradet.no/prognett-
horisont2020/Kontaktpersoner__NCP/1253988 679424 

 

Health, demographic change and wellbeing 

 Berit Nygaard, Tlf: 92 65 79 42  bn@forskningsradet.no 

 Lars Petter Korsnes, Tlf: 97 74 97 66 lpk@forskningsradet.no 

 Vidar Sørhus, Tlf. 97 51 47 89 vso@forskningsradet.no 

 Kristin Andersen, Tlf. 22 03 75 23, kran@forskningsradet.no 
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