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20/6013 - Høringssvar fra Nofima på Invitasjon til
å gi innspill til strategi for norsk deltakelse i det
europeiske utdannings- opplærings-, ungdoms- og
idrettssamarbeidet - via regjeringen.no

Innspill til ny strategi for norsk deltakelse i det europeiske
forsknings- og innovasjonssamarbeidet fra Nofima

Innledning

Takk for muligheten for å gi innspill til ny strategi for forsknings- og
innovasjonsarbeidet med EU og ERA. Innspillet er strukturert etter
departementets spørsmål.

Mål :

Hva ønsker dere å oppnå ved å delta i det europeiske forsknings- og
innovasjonssamarbeidet i perioden frem mot 2027?

Deltagelse i det europeiske forsknings- og innovasjonssamarbeidet i
perioden frem mot 2027 er viktig for Nofima. Vi utarbeider en egen EU
strategi for å sikre fokus og uttelling. Nofima har en egen EU-gruppe internt.
Denne gruppa er styrket med ekstra ressurser nå når Horizon Europe
starter. Vi forventer enda tøffere konkurranse om prosjektene.

Vi ønsker å delta for å:

bidra med styrket konkurransekraft for norsk akvakultur, fiskeri og
matindustri gjennom faglig utvikling og internasjonalt samarbeid

bidra med kunnskap for å løse felles Europeiske samfunnsutfordringer.

ta del i, og bidra til, den kunnskaps- og teknologiutviklingen Europa



trenger for et mer bærekraftig samfunn

oppnå samarbeid med de beste miljøene i Europa. Det bygger kvalitet
og relevans i forskningen til nytte for samfunnet for øvrig

bidra til nettverksbygging for våre næringer og markedsadgang

Muligheter og utfordringer:

Hvilken betydning har europeiske forsknings- og innovasjonsaktiviteter for
dere?

· Deltagelse er viktig for Nofima for å oppnå punktene satt opp under mål for
vår deltagelse.

Ser dere nye/uutnyttede muligheter ved å delta?

· Horizon Europe fokuserer i enda sterkere grad på implementering og
kommersialisering av forskningen. Nofima har et stort bedriftsnettverk, vi
har prosesshaller og fasiliteter for pilotproduksjon og vi har erfaring med
tett samarbeid med bedrifter. Dette kan gi oss nye muligheter i Horizon
Europe. Det kan være muligheter for Nofima i andre deler av EU/ERA enn de
vi i dag har erfaring med.

Hva er de største utfordringene og hindringene knyttet til deltakelse i det
europeiske forsknings- og innovasjonssamarbeidet?

· Timepriser: Det er en utfordring med lave timepriser. Vi er helt avhengig av
virkemidler som STIM EU for å kunne delta.

· Arbeidskrevende i søknadsprosessen. Vi har en ambisjon om å være
koordinator i Horizon Europe prosjekter. Det er veldig tidkrevende å
koordinere slike søknader. Dette er en utfordring fordi erfarne forskere skal
ha kapasitet til å lede prosessen med å etablere et konsortium, utarbeide
prosjektet og utformingen av søknaden. Dette skal gjøres i tillegg til arbeid
på eksisterende prosjektportefølje og oppnå tilstrekkelig faktureringsgrad.
PES midlene er viktig i søknadsfasen og er midler som er spesielt viktig for
søknader vi koordinerer.

· Tematikk må være innenfor våre kompetanseområder. Dette er avgjørende
for at vi skal kunne lede prosjekter. Prosjektene skal være tverrfaglige og det
kan være en utfordring å se egne muligheter pga store tverrfaglige temaer.

· Sterk konkurranse om prosjektene og lav tilslagsprosent.

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? Mobilisering, støttetjenester og incentivordninger.

Vi formidler resultater fra vår forskning på egen nettside og i egne
sosiale kanaler, i aktuell fagpresse og mer allmenne kanaler som
rikspresse og forskning.no. Vår kommunikasjonsavdeling støtter
forskerne i dette arbeidet. Fagpressedekningen når ut til fagpersoner i



matnæringen og bidrar til at kunnskapen kan tas i bruk og
implementeres.

Implementeringen av forskningen skjer også gjennom direkte kontakt
med bedriftene. Fagmiljøet i Nofima er ofte kontaktet av bedrifter som
har utfordringer i produkter og prosesser. Kunnskap fra blant annet EU
prosjekter er en del av den kompetansen som brukes.

Kunnskapsformidling og implementering av forskningen fra EU
prosjekter skjer også gjennom arbeid med bedrifter i andre typer
prosjekter, nasjonale prosjekter.

Våre fagfolk deltar og presenterer resultater på aktuelle seminarer og
konferanser. Vi arrangerer seminarer tilpasset spesifikke målgrupper

Internt i Nofima har vi en egen EU-gruppe som deltar i nettverk og
gruppe for å holde oss orientert om det Europeiske
rammeprogrammet og andre europeiske samarbeidsmuligheter.
Kunnskapen og informasjonen deles i organisasjonen gjennom en egen
EU-plattform for alle forskningssjefene og divisjonsdirektørene. I tillegg
har vi et forum for alle forskere som er aktive i EU prosjekter og har
nylig opprettet et nettverk for medarbeidere som deltar i grupper i EU
som bla har muligheten for å påvirke i utarbeidelsen av
arbeidsprogrammer. Det er støtte i Nofima på økonomi,
kommunikasjon og prosjektledelse både i søknadsfasen og i ledelsen av
EU prosjekter. Det er satt av økte ressurser til denne gruppa.

Hvordan arbeider dere med å mobilisere til og støtte opp under
(potensielle) deltakere?

Internt mobiliserer vi gjennom arbeidet nevnt under punktet over. I
tillegg arrangerer vi egne kurs og støtter deltagelse på EU-kurs bla
arrangert av Forskningsrådet. PES midlene benyttes for å dekke
arbeidstid brukt til å skrive EU søknader og vi velger å bruke
grunnbevilgningen for å støtte opp under forskere/grupper som
ønsker å etablere EU prosjekter.

Hvilke nasjonale støttetjenester (f.eks. informasjon,
kurs/kompetanseutvikling, rådgivning og økonomiske
stimuleringsordninger) er særlig viktige for at dere skal lykkes?

STIM EU: Med regjeringens signaler om en ytterligere heving av
ambisjonsnivået for deltakelse fra H2020 til HEU og en betydelig
budsjettøkning fra H2020 til HEU, er det behov for en ny
opptrappingsplan for stimuleringsmidler som STIM-EU for å sikre at
Norge ikke sakker akterut. Det er avgjørende for oss å få slike midler
fordi timeprisen fra EU er alt for lav.



PES: Prosjektetableringsstøtte er viktig for å kunne søke EU-prosjekter.
Det er enormt arbeidskrevende å koordinere en EU søknad.

Forskningsrådets kurs i bla søknadsskriving, impact, med Europa media
etc er viktige. Det er også viktig med videreføring av konsulentbistand
ved koordinering av søknader. Selv om en organisasjon har erfaring, er
det nye forskere som skal koordinere og nye typer søknader.

 Virkemiddelapparat nasjonalt som forbereder/utdanne bedrifter til
deltagelse i EU prosjekter. Behov for et sett av virkemidler.

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?

· ERA-net er viktig for Nofima. Vi har god og mye erfaring med å lede denne
type prosjekter og som deltager.

· ERA-NET samarbeidet er svært viktig og har en enklere
søknad/rapportering. Norge bør delta i denne type samarbeid med styrke og
forutsigbarhet. I sammenheng med nasjonale prosjekter og eventuelle EU
prosjekter, kan ERA-NET fylle inn aktivitet på viktige forskningstema som ikke
dekkes innenfor disse virkemidlene. Det er viktig å kunne bruke
forskningsrådstimepriser og det er mer forutsigbart med nasjonale midler
uten kurssvingninger.

· Siden det er nasjonalt medfinansiering, er det viktig at
forskningsrådstimepris kan benyttes i disse prosjektene, slik som i
Forskningsrådet og EØS midlene.

Med vennlig hilsen

Nofima AS

v/ Cathrine Finne Kure

EU-koordinator/Seniorforsker

Alle svar må gjennom en manuell godkjenning før de blir synlige på
www.regjeringen.no.


