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Vi viser til FFAs uttalelse når det gjelder innspill til overnevnte strategi, men vil i tillegg gjerne 
utdype hvor viktig det er at PES, STIM-EU og forsterket STIM-EU videreføres og styrkes. 

CICERO er ett av de instituttene som har lykkes med å øke antall EU-prosjekter betydelig de 
seinere årene. Vi vil også gjerne i fremtiden bidra til at Norge får økt nytte av bidragene til 
EUs forskningsprogrammer. 

CICERO hadde i starten av 2016 ett EU-prosjekt, i 2021 har vi fjorten prosjekter - to av disse 
koordinerer vi. 

Bakgrunnen for denne betydelige økningen er at det har vært prioritert i ledelsen og hele 
organisasjonen å søke EU-prosjekter og ikke minst at vi har dyktige forskere med omfattende 
internasjonale nettverk.  Forskerne deltar i internasjonale konsortier som gjerne videreføres 
og tidligere suksesser forsterkes i nye søknadsrunder. Vi har også etablert høy kompetanse 
på impact i søknader og prosjekter, blant annet fordi vi har en profesjonell 
kommunikasjonsavdeling. 

Vi vil også understreke at den opplæringen og støtten som Norges Forskningsråd har bidratt 
med overfor sektoren og oss som enkeltinstitutt har vært en svært viktig ressurs.  
Medarbeidere ved CICERO har også deltatt aktivt på kurs og webinarer fra NFR og Europa 
Media og vi har drevet kompetanseoppbygging i egen organisasjon. 

Dersom vi skal videreføre og forsterke et høyt nivå på EU-prosjekter er vi avhengige av at 
PES videreføres og er tilgjengelig for både nye og erfarne søkere.  Det som er helt avgjørende 
for at vi kan søke nye EU-prosjekter er at STIM-EU og forsterket STIM-EU videreføres og 
styrkes ytterligere. 

Norske forskningsinstitutter er blant de instituttene som har den laveste grunnfinansieringen 
i Europa. Vi er derfor avhengige av høyere timepriser enn det EU dekker i sine prosjekter og 
høyere timepriser enn det våre konkurrenter i Europa har.  STIM-EU og forsterket STIM-EU 
er en økning i vår grunnfinansiering når vi lykkes i å vinne EU-prosjekter. Med dagens nivå på 
disse ordningene, må CICERO likevel dekke i snitt om lag 16 prosent av kostnadene til EU-
prosjekter gjennom egne midler.  Med vårt nåværende høye nivå av EU-prosjekter, betyr det 
at om lag 20 prosent av vår grunnbevilgning går til dette formålet.  Dette betyr at vi kanskje 
må begrense våre EU-søknader i 2021 på grunn av manglene mulighet til egenfinansiering. 

Forskningsinstituttene i Norge har bidratt sterkt til å sikre EU-finansierte 
forskningsprosjekter.  Universitetssektoren i Norge bidrar også sterkt, men er blant de 
universitetene i Europa som har best offentlig finansiering og har derfor ikke samme 
utfordring som instituttene når det gjelder dekning av kostnader. 

Konklusjon og anbefaling:  

• PES videreføres og skal være tilgjengelig både for nye og erfarne søkere. 
• STIM-EU og forsterket STIM-EU videreføres og forsterkes ytterligere. 



  


