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Horisont 2020
Samfunnsutfordringer

SMART, GREEN and 
INTEGRATED TRANSPORT

Objective:

"To achieve a European transport 
system that is 

 resource-efficient, 

 climate-and-environmentally-friendly, 

 safe and seamless for the 

benefit of: 

all citizens, the 
economy and 

society."

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQ6OfYjNvUAhUqSJoKHRPuA78QjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v%3DvaUTIIggEis&psig=AFQjCNHshPFjnD3e9Eebn8y4kCKnv6Tedw&ust=1498552347594173
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQ6OfYjNvUAhUqSJoKHRPuA78QjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v%3DvaUTIIggEis&psig=AFQjCNHshPFjnD3e9Eebn8y4kCKnv6Tedw&ust=1498552347594173
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Programstruktur

Transport Challenge contribution to other calls:

Mobility for Growth (MG)

Green Vehicles (GV)

Automated Road Transport (ART)

Blue Growth
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Prosjekttyper («Action types»)

Research and 
Innovation 

Actions 
RIA

Funding rate: 100 % + 25 % flat-rate overhead

Innovation 
Actions 

IA

Funding rate: 70 % (except for non-profit legal entities, 
where a rate of 
100 % applies) + 25 % flat-rate overhead

Coordination
and support 

actions 
CSA

Funding rate: 100 % + 25 % flat-rate overhead



Grunnforskning

Anvendt
forskning

Bedrifter/
investorer

Samfunns-
planlegging

Brukere

Offentlig
sektor

Tettere bånd og 
mer samarbeid 
mellom aktørene 
i verdikjedene

Teknologi-
overføring

(TTO)



https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html


H2020; neste arbeidsprogram

Horisont 2020, 7 år

Strategisk program 1

WP1: 2 year (14-
15)

WP2: 2 year(16-
17)

WP3: 2 year (18-20?)

2014 2015 2016

2017 2018 2019 2020

Strategisk program 2

Strategisk program 3

AG 
report

SC
OPI
NG draft



Deltagelsesreglene i Horisont 2020

 Felles deltagelsesregler for finansiering av 
forskning og innovasjon i hele 
rammeprogrammet

 Dette inkluderer bl.a. felles regler om:

 minimumskravene til å kunne være deltager

 evaluering av søknader 

 beskyttelse og bruk av resultatene  (IPR-
reglene)

All informasjon finnes her: 
ec.europa.eu/research/participants/portal

http://ec.europa.eu/research/participants/portal


Finansieringsregler

 Indirekte kostnader dekkes av én enkelt flat sats 
(25 %), beregnet på grunnlag av deltagers godkjente 
direkte kostnader

 Én felles refusjonssats for direkte kostnader for 
alle deltagere og aktiviteter i samme prosjekt: 

 100 % av godkjente direkte kostnader i FoU-
prosjekter

 70 % av godkjente direkte kostnader i 
innovasjonsprosjekter

 NB: Unntak fra 70 %-regelen for 'non-profit legal 
entities'; disse kan få 100 % av godkjente direkte 
kostnader også i innovasjonsprosjekter





Research and Innovation Action

 Minstekrav: 3 juridiske enheter fra 3 deltakerland

 Hovedvekt på FoU-aktiviteter

 Støttes med 100+25%

 Kan også inneholde innovasjonsaktiviteter, men i 
begrenset omfang

 TRL 3-4



Innovation Action

 Minstekrav: 3 juridiske enheter fra 3 deltakerland

 Hovedvekt på innovasjonsaktiviteter
 Testing

 Utvikling av prototyper

 «market replication»

 Pilotering

 Etc

 Støttes med 70+25%
 Unntak: non-profit organisasjoner: 100+25%

 Kan også inneholde FoU-aktiviteter, men i 
begrenset omfang

 TRL 5-8



Fast Track to Innovation

 Minstekrav: 3 juridiske enheter fra 3 deltakerland
 60% av budsjettet går til Industri partnere

 Maks krav: 5 juridiske enheter. 

 Støttes med 70+25%
 Unntak: non-profit organisasjoner: 100+25%

 Demonstrasjon og markedsorientert FoU
 Testing

 Pilotering 

 Businessmodell validation

 Standard setting

 Pre-normative research

 Maks 24 måneder prosjekt lengde
 36 måneder fra tilsagn til markedet



Evalueringskriterier

 Excellence

 Impact

 Efficiency of Implementation

 Opptil 5 poeng for hvert kriterium

 For å bli aktuell for støtte:

 Minst tre poeng i hvert kriterium

 Minst 10 poeng totalt

 Innovasjonsprosjekt / SMB-instrument: 

 Impact vektes med faktor 1,5

 Impact er første tie-breaker



Beskyttelse og bruk av resultater

 Deltagerne har en plikt til etter beste evne å 
utnytte prosjektresultatene. 

 I forskningsprosjekter med stort potensial for å 
løse samfunnsmessige utfordringer kan det 
innføres ytterligere krav til utnyttelse, f.eks. 
gjennom ikke-eksklusive lisenser

 Deltagere skal sikre formidling av 
prosjektresultatene

 Hvis det foreligger plikt til å formidle/gi tilgang 
(open access) til forskningsdata, skal dette fremgå 
av arbeidsprogrammet



Nasjonale kontaktpunkt
- Fordelt på 14 team og 40 
personer



Kontaktinfo:

www.forskningsradet.no/horisont2020

Gratis kurs og rådgivning

NCP for hvert tema i Horisont 2020

http://www.forskningsradet.no/horisont2020


Gjennomføre 
prosjekter

Påvirke 
prosesser og 
utlysninger

Skrive 
søknader

Prosjektetabler
ings-støtte

Posisjonering

Dette kan du 
få økonomisk 
støtte til



Abonner på 
nyhetsbrev

Få mer informasjon om norske 
H2020-nyheter ved å abonnere på 
tematiske nyhetsbrev.

Her kan du abonnere:
www.forskningsradet.no/horisont2
020



twitter.com

linkedin.com

facebook.com

https://twitter.com/Horisont2020
https://www.linkedin.com/company/4860938?trk=hp-feed-company-name
https://www.facebook.com/horisont2020/?ref=hl


MG-1-8-2019 Retrofit solutions and Next Generation 
Propulsion

bakgrunn: 
• Utfordring med utslipp fra maritim transport spesielt rundt kyst, havner og 

byområder
• Behov for radikal nytenkning rundt skipsdesign for å maksimere nytte fra nye 

teknologier (f. eks. filter- eller batteriteknologi)

forskningsfokus:
• Utvikle konsept for passasjerskip drevet av brenselceller, muligens i 

kombinasjon med forbrenningsmotor eller turbin (RIA)
• Innovative fremdriftssystemer (minst TRL 5)  el, clean fuels eller fornybare 

energikilder (IA)
Nøkkeldata

Action Research and Innovation
Action / Innovation Action

Støttegrad 100% / 75%

Åpner dato 05.09.2018

Søknads-frist 16.01.2019 (first stage)

€ pr. prosjekt € 3-5M (RIA) / €4-6M (IA)

€ totalt € 15M (RIA) / €8M (IA)

• Assistansesystemer (whale tail, vindenergi, 
biomimic), minst TRL 5 (IA)

• Retrofit løsninger som forbedrer miljøpåvirkning og 
livssykluskostnader, minst TRL 6 (IA)

• Retrofit løsninger for indre vannveier, minst TRL 6 
(IA)



MG-2-1-2018 Human Factors in Transport Safety

bakgrunn: 
• Menneskelige faktor er viktigste årsak for trafikkulykker i alle transportmidler
• Automatisering og teknisk utvikling endrer måten mennesker interagerer med 

fartøy fundamentalt da det menneskelige elementet blir mindre relevant

viktig å ha med
• Kunnskap fra andre sektorer med relevans for risiko og sikkerhet  i komplekse 

systemer

Nøkkeldata

Action Research and 
Innovation Action

Støttegrad 100%

Åpner dato 02.11.2017

Søknads-
frist

24.01.2018 (first 
stage)

€ pr. 
prosjekt

€ 4-8M

€ totalt € 18M

tilnærming:
• Bedre transportsikkerhet gjennom integrering av ‘human 

factors’ i fartøydesign
• Kunnskap om menneske-maskin-interaksjon som bidrar til 

økt bruk av automatisering uten å introdusere nye 
sikkerhetsrisikoer

• Kunnskap om hvordan automatisering endrer menneskelig 
atferd og evnen til å reagerer hensiktsmessig på rask 
skiftende situasjoner i komplekse omgivelser

• Flaskehalser i organisatorisk aksept for teknisk og sosial 
forandring



MG-2-2-2018: Marine Accident Response

Bakgrunn
• Brann på passasjer-, roro- og containerskip fortsatt problem og krever iblant ekstern 

intervensjon
• Ekstern intervensjon kan ikke alltid garanteres og er ikke alltid effektiv

Utfordring
• Løsninger som adresserer relevante risikoer og som reflekterer kommende 

revideringer av relevant IMO regulering

Nøkkeldata

Action Innovation Action /
Research and Innovation action

Støttegrad 70% / 100%

Åpner dato 02.11.2017

Søknadsfrist 24.01.2018 (first stage)

€ pr. prosjekt € 7-12M

€ totalt € 35M

Forskningsfokus
• Skadevurdering og konsekvensanalyse for 

passasjerskip, løsninger for skadekontroll og 
stabilitetsmaksimering (RIA)

• Radikal nytenkning av evakuerings-systemer for 
passasjerskip, neste generasjon livreddende 
system (RIA)

• Forebygging og håndtering av brann på roro-skip 
uten ekstern intervensjon(IA)

• Forebygging og håndtering av brann på 
containerskip uten ekstern intervensjon (IA)



MG-2-6-2019 Moving freight by Water: Sustainable
Infrastructure and Innovative Vessels

bakgrunn
• maritim transport i Europa hverken godt nok utnyttet eller integrert i det europeiske 

multimodale transportsystemet
• Krever forbedringer (last mile-forbindelser, kapasitet av små havner, lastetid, mm.)

• trenger å stimulere modernisering av maritim transport gjennom automatisering og 
digitalisering

forskningsfokus
• løsninger for shortsea-transport (minst TRL 5) med innovative fartøy som kan operere 

mer effektiv i intermodale logistikk-kjeder (eksempler: kombinering av frakt og passasjerskip, ship-

to-ship-transfer)

Nøkkeldata

Action Research and Innovation Action

Støttegrad 100%

Åpner dato 05.09.2018

Søknadsfrist 16.01.2019 (first stage)

€ pr. prosjekt € 5-10M

€ totalt € 30M



MG-3-2-2018 The Autonomous Ship
Bakgrunn
• Disruptiv innovasjon som vil føre til nye muligheter for å integrere logistikk, forbedret 

sikkerhet, vedlikehold, nye forretningsmodeller og nye roller for mannskapet
• Fortsatt tekniske og regulatoriske utfordringer, spesielt med tanke på internasjonal 

skipsfart

Forskningsfokus
• Demonstrasjon av autonome fartøy på TRL 7-nivå
• Scenarier for operabilitet, pålitelighet og svikt for systemer uten menneskelig 

interaksjon om bord
• Regulatoriske og juridiske krav for ‘first adopters’ og interkontinental shipping
• Dialog med relevante stakeholders, offentlig oppmerksomhet
• Metodologier for evaluering av sikkerhet
• Cybersecurity
• Forretningsmodeller

Nøkkeldata

Action Innovation Action

Støttegrad 70%

Åpner dato 02.11.2017

Søknadsfrist 24.01.2018 (first stage)

€ pr. prosjekt € 10-20M

€ totalt € 20M



MG-3-3-2018 "Driver" behaviour and acceptance of 
connected, cooperative and automated transport

Bakgrunn
• Økning i tilgjengelig data og automatisering gjør menneske-maskin interaksjon mer og 

mer komplekst
• Den ‘softe’ humane komponenten har ikke fått nok oppmerksomhet
• Relaterte temaer: offentlig aksept av automatisering, utvikling av brukervennlige 

Human-machine Interfaces (HMI), interaksjon mellom menneske og fartøy, etiske 
avgjørelser, trening, sertifisering

Utfordring
• evidens-basert evaluering av ekte «driver» atferd in automatiserte/autonome fartøy, 

med og uten C-ITS, under ulike situasjoner (f. eks. teknisk feil), i ulike miljøer

Nøkkeldata

Action Research and Innovation Action

Støttegrad 100%

Åpner dato 02.11.2017

Søknadsfrist 24.01.2018 (first stage)

€ pr. prosjekt € 3-4M

€ totalt € 12M

Forskningsfokus
• Offentlig aksept, simulering av atferd, effekter på 

transportsikkerhet
• Analyse av HMI-nivåer, trening og serifisering, 
• lessons learned på tvers av transportmidler, etiske 

og juridiske utfordringer, regulering, holdninger



MG-BG-01-2018 Unmanned and autonomous
survey activities at sea

Bakgrunn
• Utforskning av havbunn er et kostbart aktivitet 

store deler av havbunnen er ukjente
• Utvikle undervannskjøretøy som kan operere på 

et høyt autonomt nivå for å revolusjonere 
havbunnsundersøkelser av store områder

Forskningsfokus

• Utvikling og demonstrering av autonomt 
undervannsfartøy på TRL 5

• Energi- og fremdriftssystem som kan støtte 
autonome aktiviteter over flere måneder

• Robust og sikker dataoverføring, funksjoner for 
egen redning

• Kompatibel utstyr

Nøkkeldata

TRL 5

Action Research and Innovation Action

Støttegrad 100%

Åpner dato 01.12.2017

Søknadsfrist 11.04.2018

€ pr. prosjekt maks. € 8M

€ totalt € 8M



BG-2-2019 Ship emission control scenarios, marine 
environmental impact and mitigation

Bakgrunn
• Strenge utslippskrav i mange industriland
• Fokus mest på SOx, men sannsynlig at det kravene utvides til NOx og partikkelformet 

materiale

Utfordring
• Eksisterende løsninger kan muligens føre til sekundære effekter og nye 

avfallsstrømmer
• Krever bedre forståelse av helhetlige miljøeffekter av løsninger for utslippsreduksjon 

samt mulige sekundæreffekter på det marine miljøet

Nøkkeldata

Action Research and Innovation Action

Støttegrad 100%

Åpner dato 04.12.2018

Søknadsfrist 24.04.2019

€ pr. prosjekt maks € 8M

€ totalt € 8M

Forskningsfokus
• Evaluering av relevante teknologier for 

utslippsreduksjon
• Eksperimentell karakterisering av avfallsstrømmer 

fra relevante teknologier
• Scenariobygging for bred adopsjon av relevante 

teknologier, inkl. miljøeffekt på det marine miljøet
• Bærekraftige og kostnadseffektive strategier for 

utslippsreduksjon



Mer informasjon…

Information Day 13. desember i Brussel
… med informasjon om åpne utlysninger og 
søknadsprosess
… Brokerage Event samme dag

Participant portal 
http://ec.europa.eu/research/participants
/portal/desktop/en/home.html


