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økt deltagelse i 
Horisont 2020  
på områdene 
klima, miljø, 

energi og IT av 
både næringsliv, 
offentlige aktører 

og FoU-miljø i 
Sogn og 
Fjordane

Mål for EU-nett SFJ

Delmål 1. Etablere et 
tverrsektorielt 

regionalt nettverk

minst 15 
nettverksaktiviteter 

i 3-års perioden

Delmål 2. Tettere 
samarbeid mellom 

næringsliv, offentlige 
etater og FoU-miljø i 

regionen:

5 samarbeidsprosjekt i 
året og at antall 

søknader fra fylket 
øker med minst 20% i 

løpet av 
prosjektperioden 

Delmål 3. Utvikle 
«Best practice» for 

mobilisering til H2020 
i Sogn og Fjordane 

god samhandling 
mellom nøkkel- og 
virkemiddelaktører i 
regionen og andre 

aktuelle aktører
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Presentation Notes
Overordnet mål for EU-nettverket er økt deltagelse i Horisont 2020 av både næringsliv, offentlige aktører og FoU-miljø i Sogn og Fjordane. Delmål 1. Etablere et tverrsektorielt regionalt nettverk med aktører som har mål om deltaking i H2020 ved å legge til rette for gode møteplasser med aktiviteter for å øke kompetansen på muligheter, samt kunnskap i å etablere, gjennomføre og utnytte resultater fra H2020 prosjekt. Vi har mål om minst 15 nettverksaktiviteter i 3-års perioden. 2. Tettere samarbeid mellom næringsliv, offentlige etater og FoU-miljø i regionen for økt deltagelse i H2020 på områdene klima, miljø, energi og IT. Vi har mål om at nettverksaktivitetene genererer 5 samarbeidsprosjekt i året og at antall søknader fra fylket øker med minst 20% i løpet av prosjektperioden. Dette inkluderer økt deltaking av både nye aktører og aktører som allerede er aktive, samt flere tverrsektorielle samarbeidsprosjekt. 3. Utvikle «Best practice» for mobilisering til H2020 i Sogn og Fjordane ved god samhandling mellom nøkkel- og virkemiddelaktører i regionen og andre aktuelle aktører. 
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Organisering
EU-nett 

medlemmer

Koordineringsgruppe:

Kjernegruppe:
SFJ næringsråd                

Prosjektkoordinator:
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Presentation Notes
Prosjektansvarlig: Ivar Petter Grøtte, Vestlandsforsking.en tverrsektoriell kjernegruppe med representanter fra både næringsliv, offentlige etater og FoU-miljø: Leon Bakkebø, Sogn og Fjordane næringsråd,Svein Helge Steinsåker, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane,Erik Kyrkjebø, Høgskulen på Vestlandet,Zuzana Nordeng, Vestlandsforsking (Prosjektleder),Øyvind Heimset Larsen, Vestlandsforsking (Delprosjektleder).en koordineringsgruppe med aktører fra virkemiddelapparatet med H2020-aktivitet:Arne Monrad Johnsen, Sogn og Fjordane Fylkeskommune, Lars Hustveit, Sogn og Fjordane Fylkeskommune, Ingvild H. Kjørrefjord, Innovasjon Norge for Hordaland og Sogn og Fjordane, Dag Lothe, Avdeling for næringslivsmobilisering, Norges Forskningsråd, Silje Luzia Rødeseike, NHO Sogn og Fjordane. nettverksmedlemmer fra næringsliv og offentlig sektor.
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Hvordan skal nettverket bidra til økt mobilisering 
til og deltakelse i H2020?

1. Etablere nettverket og øke kompetanse på H2020 i Sogn og Fjordane 
på områdene energi, miljø, klima og IT:  
 nettverksmøter, prosjektverksteder, studieturer, webinarer, e-learning, 

nettside og sosiale medier.

2. Samhandling mellom nøkkelaktører, samarbeidspartnere og nettverk 
for god praksis i mobiliseringsarbeidet,

3. Utvikling av regionale, nasjonale og internasjonale                      
allianser som kan gå inn i konsortier.
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Presentation Notes
Innsatsen vil bli strukturert rundt følgende hovedaktiviteter: Etablere nettverket og øke kompetanse på H2020 i Sogn og Fjordane på områdene energi, miljø, klima og IT Deling av informasjon om relevante programmer og prosjektmuligheter og gi gode eksempler på H2020prosjekt på eksisterende møteplasser for FoU, næringsliv og offentlige aktører, samt arrangere egne nettverksmøter, for kompetanseheving Systematisk utveksling av informasjon om relevante programmer og prosjektmuligheter gjennom nyhetsbrev, nettside og sosiale medier for nettverkets medlemmer og andre i Sogn og Fjordane  Arrangere workshops og prosjektverksteder for å drøfte ideer og utvikle prosjekter Rådgivning fra erfarne til mindre erfarne medlemmer i nettverket Dele erfaring fra søkeprosess, budsjettering, økonomistyring, rapportering, evaluering, etc., for kompetanseheving Informasjons og erfaringsdeling fra eksterne miljøer (nasjonale og internasjonale) med spesifikk relevant kompetanse til nettverksmøtene som f.eks. NCP-ene, erfarne norske søkermiljøer og/eller internasjonale miljøer Arrangere studieturer Samarbeid med miljø med høy suksessrate i H2020 Samarbeid med EU-nettverk, NCPer, og andre eksterne kompetanse- og mobiliseringsaktører 2. Samhandling mellom nøkkelaktører, samarbeidspartnere og nettverk for god praksis i mobiliseringsarbeidet   EU-nett SFJ skal styrke dialog og informasjonsflyt mellom nøkkelaktørene ved å ta opp temaet i møter, og utvikle struktur og rutiner for god dialog og informasjonsflyt i nettverket. Vi vil systematisk og regelmessig evaluere, reflektere og korrigere tiltak for å bedre samhandlingen internt i fylket  Nøkkelaktørene skal lære om og bli bedre til å bruke gode virkemiddel for mobilisering. God virkemiddelbruk blir tema i møte minst en gang i året. Representanter fra andre nettverk og andre relevante aktører vil bli invitert til å dele erfaringer  Prosjektleder vil ha kontinuerlig dialog med Forskningsrådet sine NCP-er og prosjektledere i andre nettvert for å utveksle erfaring om beste praksis for mobilisering 3. Utvikling av regionale, nasjonale og internasjonale allianser som kan gå inn i konsortier  Økt tverrsektorielt samarbeid mellom FoU-miljø, næringsliv og offentlige etater i fylket  Bruke eksisterende og utvikle nye nasjonale og internasjonale nettverk/allianser (FoU, offentlige etater og næringsliv) til å utvikle nye internasjonale konsortier  Supplerende partnersøk gjennom deltakelse på informasjonsdager og meglingsarrangementer («brokerage»)
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Fylke i søknader
i innstilte 
prosjekter 

Suksessrate 
deltakelser

i søknader 
(mill. euro)

i innstilte 
prosjekter 
(mill. euro)

Finansiell 
suksessrate i søknader

i innstilte 
prosjekter

Oslo 1623 209 12,9% 889,0 84,5 9,5% 529 57
Sør-Trøndelag 1284 201 15,7% 740,0 102,3 13,8% 388 53
Akershus 683 154 22,5% 327,1 62,1 19,0% 146 19
Hordaland 576 115 20,0% 318,5 47,1 14,8% 207 26
Troms 321 39 12,1% 170,4 12,4 7,3% 114 8
Rogaland 220 29 13,2% 101,8 15,4 15,2% 94 6
Østfold 93 23 24,7% 75,2 36,5 48,5% 25 4
Vest-Agder 127 16 12,6% 70,2 6,7 9,5% 37 5
Buskerud 115 17 14,8% 48,5 5,0 10,3% 14 3
Telemark 55 8 14,5% 32,6 5,4 16,5% 25 2
Vestfold 60 7 11,7% 25,9 1,3 5,0% 15 2
Nordland 46 10 21,7% 21,1 4,5 21,1% 12 3
Hedmark 49 3 6,1% 18,9 1,4 7,6% 11 1
Oppland 39 6 15,4% 16,9 2,6 15,5% 6
Sogn og Fjordane 37 1 2,7% 14,8 0,3 2,3% 5
Møre og Romsdal 51 10 19,6% 14,6 3,4 23,6% 10
Aust-Agder 33 4 12,1% 11,6 0,6 5,4% 11 1
Nord-Trøndelag 30 3 10,0% 9,1 0,6 6,9% 4
Finnmark 3 0,7
Svalbard 8 3 37,5% 0,6 0,2 32,7%
Ukjent 1 0,1
Sum: 5454 858 15,7% 2907,6 392,4 13,5% 1653 190

H2020: Resultater pr fylke i søknader

Datak ilde: eCordas H2020 søknadsdatabase (Kommisjonen)

pr. mars 2017
Eksk l. 1.trinnssøknader ved totrinnsprosesser og ugyldige søknader.                                    

ANT. DELTAKELSER EU-STØTTE ANT.  KOORDINATORER
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MOVE

http://www.move-project.eu/
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http://www.hephaestus-project.eu/
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 Diagnose/utfordringer:
 Bortfall av tradisjonell industri
 Sentralisering/fraflytting

 Mulig utvikling
 Nye grønne næringer – bygge på eksisterende
 Opplevelsesturisme – vill natur, kortreist mat
 E-helse
 Robotisering

 Aktuelle forskningsprogrammer i H2020
 Klima, miljø, energi
 Digitalisering av offentlige og private tjenester
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Kontakt:

Zuzana Nordeng
Mobil: 902 290 96   
E-post: zno@vestforsk.no

Vestlandsforsking
Postboks 163
6851 Sogndal
Tel: 57 67 61 50
Fax: 57 67 61 90

Takk!
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