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Bærekraftige matsystem – søknad til Horizon2020 



Bakgrunn

• 20 år med oppdragsforskning
– Forskningsrådsprosjekt
– Partner på internasjonale 

«forskningsrådsprosjekt»
– Partner på Era-net prosjekt
– Partner på Horizon 2020 prosjekt

• 2016: Koordinator på Horizon 2020 skisse 
• 2017: Koordinator på Horizon 2020 søknad 



SFS-34-2017

Work Programme Part: Food security, sustainable agriculture and 
forestry, marine and maritime and inland water research and the 

bioeconomy



SFINCS
Stimulating the co-creation of sustainable agri-food chains and 

innovative business models 

Det overordnede målet med SFINCS er å:

Realisere innovasjonspotensialet i landbruks og mat (agri-food) bedrifter og -
kjeder med hensikt å bli mer økonomisk konkurransedyktige, sosialt - og 
miljømessige bærekraftige. 

SFINCS vil utvikle og implementere en helhetlig og gjennomførbar fleraktør
(multi-actor) innovasjonstilnærming; bruke deltakende (participatory) 
vitenskapelige metoder for å identifisere potensialet for innovasjon; støtte og 
fremme (nye) bærekraftige forretningsmodeller og samarbeidsformer; forbedre 
endringskapasitet og institusjonelle endringer; og styrke relevante aktørers evne 
til endring.



Fire delmål som henger sammen med 
den overordna problemstillingen: 

• Identifisere innovasjonspotensiale i 13 ulike 
Practice cases / Living labs. 

• Forstå interne forhold i bedrifter og 
verdikjeder 

• Fremme utvikling av nye og bærekraftige 
forretningsmodeller 

• Fremme markedsmessige, institusjonelle og 
politiske faktorer 



Viktige stikkord
• Multi-actor

– Konsortier av likestilte partnere fra 
forskning, næringsliv, organisasjoner. 

• Participatory / interactive / co-creative
– Skal adressere behovene i sektoren/e / til 

slutt-bruker
– Utvikle problemstillinger og gjennomføre 

med reell involvering fra start til slutt 
– Skal bidra til bedre implementering av  

prosjektets resultater
• Nye/bærekraftige forretningsmodeller

– Bioøkonomi, sirkulærøkonomi, sosial 
innovasjon, delingsøkonomi… 



To-stegs prosess 
Steg 1: 10-siders skisse 

Steg 2: Full søknad 
• Excellence – mål, delmål, relevans for call, metodologi 
• Impact – forventede virkninger og hvordan de nås, andre viktige 

«impacts» (direkte/indirekte) og evt. hindringer.  
• Implementation – beskrivelse av arbeidspakker og organisering 
• (Partner profiles, match med søknad,

evt. støtte/intensjonserklæringer)
• Budsjett og portalinformasjon

• NB: Følger template



Utfordringer

• Bli kjent med partnere og partneres fortrinn 
og utfordringer 

• Mye nytt å lære om Horizon
– Form og format
– Hva er review-erne opptatt av? 

• Sette av nok tid og ressurser



Hjelp til å lykkes 

• Organisatorisk 
– Del av en intern strategi, støtte fra organisasjon og ledelse 

• Støtte fra Forskningsrådet 
– Økonomisk 

– Faglig om økonomi og regelverk 

• Delta på kurs i søknadsskriving, prosjektledelse, kontraktarbeid  

• Bygging av nettverk av støttespillere nasjonalt og internasjonalt –
både faglig og administrativt 

• Knytte seg til nøkkelaktører



Fordeler med å søke

• Lærer (enormt) mye – blir lettere å være 
partner i prosjekt

• Bygger nettverk på tvers av bakgrunn og 
tilknytning til verdikjeden



Takk for oppmerksomheten - og lykke til med 
nytt program og søknader! 
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