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Forskningsrådets strategi for bærekraft

• Bærekraftbegrepet 
– Økonomisk og sosial utvikling – og samtidig 
– Ivareta klodens miljø og stanse klimaendringer

• Mål
– Utvikle kunnskap og løsninger for å møte nasjonale og 

globale samfunnsutfordringer knyttet til bærekraft
– Bidra til næringsutvikling som gir økt bærekraft og grønn 

konkurransekraft

• Innretning: Styrke og målrette innsatsen på områder 
– der Norge har særlige fortrinn og muligheter
– der FoU er særlig viktig for å løse bærekraftsutfordringer i 

Norge og globalt



Forskningsrådets strategi for bærekraft 
– struktur

Internasjonalt forskningssamarbeid

Samfunnsutfordringer

Offentlig sektorNæringsliv

Grønn konkurransekraft

Videreutvikle virkemidler

Finansiering av FoU
Strategiske hovedgrep

for økt bærekraft

Prioriterte områder

Mobilisere til økt bærekraft



Relevante programmer
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• BIA – Brukerstyrt innovasjonsarena
– Fokus på næringslivet og verdiskaping, men …
– .. en tredjedel av midlene går til prosjekter med relevans for miljø og lavutslipp
– Bygg&Anlegg – mest relevante program

• MILJØFORSK

• KLIMAFORSK

• ENERGIX

• BIONÆR

• HAVBRUK2



Horisont 2020 og
sirkulær økonomi?
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The 3 Pillar structure of Horizon 2020
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Excellent 
Science

European Research Council 
(ERC)

Future & Emerging 
Technologies (FET)

Marie Sklodowska Curie 
Actions

Research Infrastructures

Competitive 
Industries

Innovation in SMEs

Access to Risk Finance

Leadership in Enabling and 
Industrial Technologies

Better Societies
(Societal Challenges)

Health, demographic change 
and wellbeing

Food security, sustainable 
agriculture and forestry, 

marine and maritime  and 
inland water  research and 

the bio-economy

Secure, clean and 
efficient energy

Smart, green and integrated 
transport

Climate action, 
environment, resource 

efficiency and raw materials

Inclusive, innovative and 
reflective societies

Secure societies

CE relevant



Circular economy in 
Horizon 2020
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Kolumnetittel
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• 23 topics in 2018 and 2019 
(some with subtopics)

• All circular economy topics 
have the prefix CE

• Total budget to CE in 2018 and 
2019 approx. 555 mill. euro

• Continues in 2020!



H2020 Participant
Portal
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• Søke selv

• Ta kontakt med Forskningsrådet 
eller Innovasjon Norge (SME)

• National Contact Persons – NCP

• http://ec.europa.eu/research/partici
pants/portal/desktop/en/home.html



Takk for oppmerksomheten
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• Mer informasjon:
– Hjemmeside: https://www.forskningsradet.no/
– Horisont 2020 infosider: https://www.forskningsradet.no/prognett-

horisont2020/Forside_HORISONT_2020/1253988679397
– NCPer: https://www.forskningsradet.no/prognett-

horisont2020/Kontaktpersoner__NCP/1253988679424
– Eus hjemmesider: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
– Innovasjon Norge (SME virkemidler): https://www.innovasjonnorge.no/no/finansiering/eu-

finansiering-gjennom-horisont-2020/

– Tor E. Johnsen (NCP på NMP- Nanoteknologi, Materialer og Produksjon): tej@rcn.no; 
92432174


