10. februar 2021
Høringsinnspill fra NIBIO

Invitasjon til å gi innspill til strategi for norsk deltakelse i det europeiske forskningsog innovasjonssamarbeidet
Ref: Kunnskapsdepartmentets brev datert 1. desember 2020
Innspill gitt til følgende web-portal: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/inspill2/id2786322/
_______________________________________________________________________________
NIBIO setter pris på muligheten for å gi innspill til ny strategi for forsknings- og innovasjonsarbeidet
med EU og ERA. NIBIOs innspillet er gitt som kulepunkter og er strukturert etter departementets
spørsmål gitt i uthevet gul farge.
Mål
- Hva ønsker dere å oppnå ved å delta i det europeiske forsknings- og
innovasjonssamarbeidet i perioden frem mot 2027?
- Hvilke mål mener dere vi bør sette på nasjonalt nivå for deltakelsen i Horisont Europa og
ERA?
•
•

Økt internasjonalisering, herunder deltakelse i rammeprogrammene, er nedfelt i strategien
til NIBIO og tildelingsbrevet fra LMD og inngår som et viktig element i å sikre faglig kvalitet,
relevans og instituttets samfunnsoppdrag.
Norge bør sette ambisiøse returmål som følges opp med gode nasjonale insentivtiltak, blant
annet for å kompensere for den lave kostnadsdekningen/timesatsen i rammeprogrammene.
Koordinatorroller bør stimuleres særskilt.

Muligheter og utfordringer
- Hvilken betydning har europeiske forsknings- og innovasjonsaktiviteter for dere?
- Ser dere nye/uutnyttede muligheter ved å delta?
- Hva er de største utfordringene og hindringene knyttet til deltakelse i det europeiske
forsknings- og innovasjonssamarbeidet?
- Hvordan arbeider dere for å spre og ta i bruk kunnskap og resultater fra det europeiske
samarbeidet, i egen organisasjon og/eller utover egen organisasjon?
•

•

Deltakelse i Horizon Europe er en viktig strategisk arena for NIBIO for i) deltakelse i prosjekt i
forskningsfronten, ii) å få tak i komplementær forskningskompetanse iii) fellesdugnaden som
del av NIBIO samfunnsoppdrag til kunnskapsbasert løsninger til nasjonale, europeiske og
globale samfunnsutfordringer.
Den største utfordringen er knyttet til dårlig kostnadsdekning med kun 25% overhead på
direkte personalkostnader, og som bare delvis dekkes inn ved nasjonale
kompensasjonsordninger (STIM-EU, PES etc). Nåværende STIM-EU ordning bør forsterkes gitt
den i dag kun gir et tilskudd som tilsvarer 33-38% av det beløp et institutt innhenter i

•
•
•
•

finansiering fra EU, noe som ikke er tilstrekkelig for å oppnå full kostnadsdekning. Det er i
dag etablert en prøveordning som begunstiger et fåtall institutter med opp til 50 % tilskudd.
Institutter som ikke innbefattes av denne ordning har akkurat samme problem med dårlig
kostnadsdekning som de som nå innbefattes. Vi oppfatter det som diskriminerende med en
slik forfordeling av enkelte institutter, og mener derfor at ordningen bør gjelde for alle
instituttene som inngår i det nasjonale grunnfinansieringssystemet.
Egenandelkrav i EJP-programmer er krevende og også i ERA-NET programmer som ikke har
nasjonal co-fund finansiering
NIBIO støtter den store finansielle satsningen i Pilar 2 i Horisont Europa. Her er det viktig at
utlysninger bør ha økt RIA-fokus. Det er allerede en stor dreining (ref EU Green Deal) mot IAutlysninger med høy TRL-nivå.
HE legger økt vekt på samarbeid i partnerskap og missions. Det bør etableres god
støtteordningen for posisjonering til disse gitt dette er svært ressurskrevende.
Deltakelse i EU-prosjekt er prestisjefullt i NIBIO og NIBIO er aktiv i markedsføringen av
prosjektresultater i norske media og andre formidlingskanaler på norsk.

Mobilisering, støttetjenester og incentivordninger
- Hvordan arbeider dere med å mobilisere til og støtte opp under (potensielle) deltakere?
- Hvilke nasjonale støttetjenester (f.eks. informasjon, kurs/kompetanseutvikling, rådgivning
og økonomiske stimuleringsordninger) er særlig viktige for at dere skal lykkes?
•
•
•

NIBIO har stort europeisk forsker-nettverk og med mange ansatte rekruttert fra europeiske
forskningsinstitutt. NIBIO har en egen stab som gir administrativ støtte og publiserer jevnlig
nyheter internt om kommende utlysninger, NFRs EU-kurs etc.
NIBIO bruker aktivt støttetjenestene i forskningsrådet (NCP og kurs i regi av NFR). NARMA er
en god ordning og arena for erfaringsutveksling.
STIM-EU og PES ordningene er avgjørende for vår deltakelse og satsene her bør høynes slik at
full kostnadsdekking oppnås.

Samspill med andre programmer og initiativer
- Hvilke muligheter og utfordringer ser dere når det gjelder å utnytte synergier mellom
Horisont Europa og ERA og andre europeiske programmer og initiativer?
- På hvilke områder og hvordan ønsker dere å utnytte synergier mellom deltakelse i det
europeiske forsknings- og innovasjonssamarbeidet (Horisont Europa og ERA) og det
europeiske utdanningssamarbeidet (Erasmus+ og Det europeiske utdanningsområdet)?
• Finansielt regelverk bør harmoniseres mellom HEU/ERA og andre europeiske programmer.
• Koblingen mellom EØS-midlene og rammeprogrammene er svak og her bør også de
finansielle regelverket harmoniseres bedre.
• COST-actions er viktig nettverksarena og bør harmoniseres bedre med HEU-prioriteringer gitt
det etter omleggingen i 2014-2015 blitt alt mer mindre fokusert på samfunnsutfordringer.
Med vennlig hilsen
For NIBIO,

Per Stålnacke
Forskningsdirektør

