
 

Workshop og møteplass om muligheter i Horisont 2020 innen 

sirkulær økonomi 
 

TID OG STED: 4. SEPTEMBER 2017, KL. 10.00-15.15, KS AGENDA MØTESENTER, MØTEROM 

NORDKAPP, HAAKON VIIS GATE 9, OSLO 

Den 4. september arrangerer EU-nettverket FINN-EU og Norges Forskningsråd workshop og 

møteplass for offentlig sektor og instituttsektoren med interesse for prosjekt- og samarbeidsmuligheter 

innen sirkulær økonomi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINN-EU har valgt sirkulær økonomi som tema på denne workshopen – et bredt og 

tverrfaglig område som i økende grad løftes i EUs forsknings- og innovasjonsprogram 

Horisont 2020 (H2020).  

Sirkulær økonomi er et område som det rettes betydelig oppmerksomhet mot i Norge og EU. 

I Norge la regjeringen nylig fram stortingsmeldingen om avfallspolitikkens rolle i en 

sirkulær økonomi med vekt på økt ombruk og materialgjenvinning. I desember 2015 la EU-

kommisjonen fram sin handlingsplan for sirkulær økonomi. Her peker man blant annet på 

behovet for å utvikle ny teknologi for avfallshåndtering og materialgjenvinning. 

Innenfor dette temaet ligger det store samfunnsutfordringer hvor kommunesektoren spiller 

en viktig rolle i gjennomføringen av avfallspolitikken – både som avfallsbesitter, 

tilrettelegger for lokalt næringsliv og miljøarbeid. Samtidig har forskningsinstituttene viktig 

kunnskap og nettverk som kommunesektoren bør benytte seg av.  

 

Påmelding via denne linken. Påmeldingsfrist er 18.august! 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-45-20162017/id2558274/sec1
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-45-20162017/id2558274/sec1
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
https://event.nho.no/skjema/?event=8616


 
 

Vi oppfordrer forskere og kommunesektoren til å benytte denne muligheten til å bli kjent 

med hverandres konkrete initiativer og utfordringer på områder innenfor sirkulær økonomi. 

Som deltaker på workshopen får du: 

 Vite mer om muligheter innen H2020 og tilgang til midler til forsknings- og 

utviklingsprosjekter innen sirkulær økonomi  

 Anledning til å møte relevante aktører i og utenfor din sektor for å la deg inspirere og 

diskutere mulig samarbeid  

 Høre mer om relevante utlysninger for ditt prosjekt/behov  

 Lære fra de som har lykkes med EU-finansiering tidligere 

 Høre mer om vårt planlagte matchmaking-seminar i Brussel 7.november, hvor det 

blir mulig å presentere egne prosjektideer og å møte potensielle europeiske 

samarbeidspartnere.  

 

Målgruppe:  

- Kommuner, fylkeskommuner, interkommunale samarbeid og selskaper med 

kommunalt eierskap med ambisjoner om å bruke avfall og resirkulering som 

drivkraft for innovasjon, sysselsetting og energi i samfunnsutviklingen, og som 

ønsker å vite mer om samarbeidsmuligheter med instituttsektoren og 

finansieringsmuligheter i EU. 

- Forskningsinstitutt og innovasjonsaktører som sitter på kunnskap og ideer innen 

sirkulærøkonomiområdet og ønsker kontakt med relevante offentlige 

samarbeidspartnere og sluttbrukere. 

 

Hovedtema for workshopen: 

 Avfallsinnsamling og –håndtering, herunder energi- og materialgjenvinning  

 Vann- og avløpsrensning  

 Matproduksjon og -avfall  

 Teknologi og gjenvinning  

 Digitalisering og innsamling 

 Innovative anskaffelser 

 Ressurseffektivitet og kost-nytte i avfallssystemet – metodikk og modeller for analyse 

 Organisering, infrastruktur og samspill i verdikjeder basert på resirkulerte råstoff 

 Bærekraftig design 

 

Mulighet til å få dekket kostnader 

Via Forskningsrådet har du som deltaker mulighet til å søke om prosjektetableringsstøtte 

(PES2020) for å få dekket kostnader ved deltakelse på workshopen. Du kan søke om støtte til:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvQBGSdAmG-5Vb6oQTK-i-dSbt3mT40svE95dUAhj9ilpMJA/viewform?c=0&w=1


 
 Å skrive søknader rettet mot H2020 

 Reiser og profilering for å delta på H2020-relevante arrangementer 

 Medvirkning i strategiske prosesser for å fremme norske prioriteringer på EU-

arenaen 

 Forberedelse av søknader rettet mot finansielle instrumentet i H2020 

 

Les mer om PES2020 og hvordan du søker her. 
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Samarbeidspartnere: 

 

 

Sirkulær økonomi: 

Innebærer at naturressursene i økonomien inngår i sluttede kretsløp basert på ombruk, 

reparasjon, oppgradering og materialgjenvinning. Minst mulig av ressursene skal kastes bort 

som avfall og forurensende utslipp, og behovet for nye, jomfruelige ressurser reduseres til et 

minimum. I en sirkulær økonomi forblir ressursene i kretsløpet, også etter at produktet ikke 

lenger brukes til sitt opprinnelige formål. 

https://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/PES2020/1253990770713

