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Prop. 175 S
(2020 – 2021)

Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Samtykke til deltakelse i en beslutning 
i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen 

av en forordning om opprettelse av og regler 
for deltakelse og formidling fra 

Horisont Europa – rammeprogrammet for 
forskning og innovasjon (2021–2027) og 
endringer i statsbudsjettet 2021 under 

Kunnskapsdepartementet

Tilråding fra Utenriksdepartementet 9. april 2021, 
godkjent i statsråd samme dag. 

(Regjeringen Solberg)

1  Bakgrunn

Forslag til en forordning om opprettelse av og 
regler om deltakelse og formidling fra Horisont 
Europa – rammeprogrammet for forskning og inn-
ovasjon (2021–2027), ble presentert av Europa-
kommisjonen 7. juni 2018 ved dokument 
COM(2018) 435 final. Forordningen er ennå ikke 
formelt vedtatt i EU, og proposisjonen baseres på 
det siste offisielle utkastet til forordning, som er 
den versjonen Rådet og Europaparlamentet opp-
nådde enighet om 18. desember 2020. Det forven-

tes imidlertid ingen endringer av betydning i 
utkastet før det blir vedtatt.

Forordningen regulerer EUs rammeprogram 
for forskning og innovasjon som vil vare fra 2021 
til 2027. Horisont Europa avløser EUs rammepro-
gram for forskning og innovasjon, Horisont 2020. 
Norge har deltatt i EUs rammeprogrammer for 
forskning og teknologisk utvikling siden 1980-tal-
let, og har siden 1994 vært assosiert til program-
met på grunnlag av EØS-avtalen. Horisont Europa 
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vil være det største programsamarbeidet Norge 
deltar i under EØS-avtalen.

Siden gjennomføringen av EØS-komiteens 
beslutning vil ha flerårige budsjettmessige konse-
kvenser, er Stortingets samtykke til deltakelse i 
EØS-komiteens beslutning nødvendig i samsvar 
med Grunnloven § 26 annet ledd. For at Norge 
skal kunne delta i programmet fra oppstarten, leg-
ges det opp til å innhente Stortingets samtykke 
før forordningen er endelig vedtatt i EU og før 
beslutningen i EØS-komiteen er fattet. Forordnin-
gen ventes tentativt vedtatt av EU i april eller mai 

2021. EØS-komiteens beslutning er ventet i juni/
juli 2021. Det ventes ingen vesentlige endringer i 
utkastet til forordning eller EØS-komitébeslut-
ning. Dersom det likevel skulle bli vesentlige 
endringer, vil saken bli fremlagt for Stortinget på 
nytt.

Utkast til EØS-komitébeslutning i uoffisiell 
norsk oversettelse, samt utkast til forordning om 
opprettelse av og regler for deltakelse og formid-
ling fra Horisont Europa av desember 2020 i uoffi-
siell norsk oversettelse følger som trykte vedlegg 
til proposisjonen.
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2  Generelt om Horisont Europa

Forskning og innovasjon er høyt oppe på den poli-
tiske dagsordenen i EU, og forskning og innova-
sjon gis en stadig tydeligere rolle i å bidra til å 
oppfylle unionens prioriteringer og målsettinger. 
Den overordnede målsettingen for Horisont 
Europa er å sørge for at EUs investeringer i 
forskning og innovasjon gir vitenskapelige, tekno-
logiske, økonomiske og samfunnsmessige virk-
ninger. Dette skal igjen styrke unionens vitenska-
pelige og teknologiske grunnlag, styrke unionens 
og landenes konkurranseevne, bidra til at EU opp-
når mål og gjennomfører politikk samt styrke Det 
europeiske forskningsområdet.

Programmet har fire spesifikke målsettinger:
– Utvikle og fremme vitenskapelig kvalitet, ny 

grunnleggende og anvendt kunnskap, ferdig-
heter, teknologier og løsninger og opplæring 
og mobilitet for forskere samt å tiltrekke og 
utvikle talenter;

– Utvikle kunnskap og styrke virkningene av 
forskning og innovasjon når det gjelder å 
utvikle, støtte opp under og gjennomføre unio-
nens politikk samt å støtte opp under tilgangen 
til og innføringen av innovative løsninger i 
europeisk næringsliv, særlig SMB-er, og sam-
funn med sikte på å håndtere store samfunns-
utfordringer, inkludert klimaendringer og 
bærekraftsmålene;

– Fremme alle former for innovasjon, teknolo-
gisk utvikling, demonstrasjonsaktiviteter og 
kunnskaps- og teknologioverføring og å styrke 
utnyttelsen av innovative løsninger;

– Optimere programmets bidrag til å styrke og 
øke virkningene og attraktiviteten av Det euro-
peiske forskningsområdet, for å fremme delta-
kelse av høy kvalitet i Horisont Europa i alle 
medlemsstater og fremme samarbeid innenfor 
europeisk forskning og innovasjon.

Horisont Europa vil ha et samlet budsjett på 
95,5 mrd. euro i løpende priser i perioden 2021 til 
2027, hvorav 5,4 mrd. euro (løpende priser) fra 
gjenoppbyggingsfondet Next Generation EU. 
Løpende priser vil si verditall målt i priser som 
gjelder for den samme periode som transaksjo-

nene registreres. 35 % av budsjettet skal gå til 
klimaformål.

Programmet består av tre hoveddeler eller 
søyler:
– Fremragende forskning, med vekt på Det euro-

peiske forskningsrådet (ERC), mobilitetsord-
ningene under Marie Skłodowska-Curie Acti-
ons og forskningsinfrastruktur;

– Globale utfordringer og konkurransedyktig 
europeisk næringsliv, der forsknings- og inno-
vasjonsaktivitetene vil bli gjennomført innenfor 
og på tvers av seks klynger: Helse; Kultur, kre-
ativitet og inkluderende samfunn; Samfunns-
sikkerhet; Digital, industri og rom; Klima, 
energi og mobilitet og Mat, bioøkonomi, 
naturressurser, landbruk og miljø;

– Innovativt Europa, med vekt på Det europeiske 
innovasjonsrådet (EIC), europeiske innova-
sjonsøkosystemer og Det europeiske institut-
tet for innovasjon og teknologi (EIT).

I tillegg er det en egen del om bredere deltakelse 
og styrking av Det europeiske forskningsområdet 
(ERA). Aktivitetene under hoveddelene av Hori-
sont Europa skal gjennomføres gjennom særpro-
grammet for Horisont Europa, finansielt bidrag til 
Det europeiske instituttet for forskning og tekno-
logi og særprogrammet for Det europeiske for-
svarsfondet.

Horisont Europa er på mange måter en videre-
føring av Horisont 2020, men legger større vekt på 
innovasjon, på å oppnå samfunnsmessige og øko-
nomiske effekter av forskning og innovasjon og på 
å gi synlige og konkrete resultater for Europas 
befolkning. Det europeiske innovasjonsrådet 
(EIC) ble introdusert som en pilot mot slutten av 
Horisont 2020 og vil videreføres i Horisont 
Europa. EIC skal stimulere til gjennombruddsinn-
ovasjon med potensial for oppskalering, hvor risi-
koen er for høy for private investorer. Et viktig 
nytt virkemiddel for å knytte forskning og innova-
sjon gjennom Horisont Europa nærmere opp til 
samfunnets og befolkningens behov er oppdrag 
(missions), som er en portefølje av tverrfaglige til-
tak med sikte på å nå et ambisiøst, inspirerende, 
målbart mål innen en gitt tid som vil påvirke sam-
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funn og politikk og ha betydning for en stor del av 
Europas befolkning og mange ulike innbygger-
grupper. Bedre formidling og utnyttelse av resul-
tater og samfunnsengasjement skal også fremmes 
gjennom styrket innsats for åpen forskning, inklu-
dert åpen tilgang til publikasjoner og forsknings-
data.

Deler av Horisont Europa vil bli gjennomført 
gjennom offentlig-offentlige og offentlig-private 
europeiske partnerskap. Partnerskapene skal 
være ambisiøse og støtte opp under europeiske 
mål. Sammenlignet med Horisont 2020 er partner-
skapene mer strategisk innrettet og mer enhetlige 
i oppbygging, og finansieringssystemet og virke-
midlene er forenklet.

Horisont Europa er åpent for internasjonal del-
takelse. Den sterkeste formen for internasjonalt 
samarbeid er assosiering til rammeprogrammet, 
og det åpnes for at flere land enn tidligere kan 
assosieres til Horisont Europa. Internasjonalt 
samarbeid skal også blant annet styrkes gjennom 
flaggskipinitiativer og målrettede utlysninger.

Horisont Europa vil i større grad enn sin for-
gjenger stimulere til bredere deltakelse og spred-
ning av fremragende kvalitet. Gjennom ulike vir-
kemidler skal programmet støtte opp under at 
flere deltar, legge til rette for samarbeid og min-
ske forsknings- og innovasjonsgapet i Europa.

Horisont Europa viderefører prinsippet fra 
Horisont 2020 om enhetlige regler for finansiering 
av forskning og innovasjon under programmet. 
Det fremmes også nye tiltak med sikte på ytterli-
gere forenkling av deltakelsesregelverket, her-
under forenklede regnskaps- og revisjonsrutiner.

Lovpakken om Horisont Europa består av føl-
gende rettsakter:
– Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

om opprettelsen av Horisont Europa – EUs 
rammeprogram for forskning og innovasjon 
(2021 – 2027), med regler for deltakelse og for-
midling;

– Europaparlaments- og rådsbeslutning (EU) om 
særprogrammet som skal gjennomføre Hori-
sont Europa – rammeprogrammet for 
forskning og innovasjon.

Ved siden av lovpakken om Horisont Europa fore-
ligger det en omarbeiding av forordningen om 
Det europeiske instituttet for innovasjon og tekno-
logi (EIT) som reviderer europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 1292/2013. Ettersom EIT 
er lagt inn under Horisont Europa, er det naturlig 
å se denne omarbeidingen i sammenheng med 
lovpakken. Omarbeidingene medfører ikke 
vesentlige endringer, og innlemmelse av den 
omarbeidede EIT-forordningen i EØS-avtalen kre-
ver ikke Stortingets samtykke. Forordningen 
omtales derfor ikke nærmere i proposisjonen.

Ifølge EØS-avtalen protokoll 31 artikkel 1 nr. 5 
vil samarbeidet under Horisont Europa dekke 
avledede rettsakter. Beslutningen om særpro-
grammet følger derfor av innlemmelsen i EØS-
avtalen av forordningen om opprettelsen av Hori-
sont Europa. Videre vil rettsakter som oppretter 
partnerskap basert på artikkel 185 og 187 TFEU 
følge av innlemmelsen av Horisont Europa.
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3  Nærmere om innholdet i forordningen

Forordningen om opprettelsen av Horisont 
Europa gir overordnede føringer for programmet.

Artiklene 1–12 gir generelle bestemmelser for 
programmet. Artikkel 1 fastslår at forordningen 
oppretter Horisont Europa og reglene for delta-
kelse og formidling, at forordningen angir pro-
grammets mål, budsjett og former og regler for 
finansiering og at forordningen skal gjennomføres 
gjennom særprogrammet for Horisont Europa, 
EIT og særprogrammet for Det europeiske for-
svarsfondet. Artikkel 2 angir en rekke definisjo-
ner.

Artikkel 3 beskriver programmets målsettin-
ger. Punkt 1 sier at den overordnede målsettingen 
for Horisont Europa er å sørge for at EUs investe-
ringer i forskning og innovasjon gir vitenskape-
lige, teknologiske, økonomiske og samfunnsmes-
sige virkninger. Dette skal igjen styrke unionens 
vitenskapelige og teknologiske grunnlag, styrke 
unionens og statenes konkurranseevne, bidra til 
at EU oppnår mål og gjennomfører politikk og 
styrke Det europeiske forskningsområdet. I punkt 
2 angis fire spesifikke målsettinger.

Artikkel 4 omtaler programmets struktur. 
Punkt 1 sier at programmet skal bestå av tre søy-
ler – Fremragende forskning, Globale utfordrin-
ger og konkurransedyktig europeisk næringsliv 
og Innovativt Europa – og en egen del om bredere 
deltakelse og styrking av Det europeiske 
forskningsområdet. Punkt 2 viser til at aktivite-
tene er nærmere beskrevet i vedlegg til forordnin-
gen.

Artikkel 5 omhandler forsvarsforskning og -
utvikling og angir at aktiviteter under særpro-
grammet for Det europeiske forsvarsfondet ute-
lukkende skal fokusere på forsvarsforskning og -
utvikling. Gjennomføringen av særprogrammet 
for Det europeiske forsvarsfondet reguleres av 
europaparlaments- og rådsforordningen om opp-
rettelse av Det europeiske forsvarsfondet.

Artikkel 6 beskriver ulike former for finansier-
ing gjennom Horisont Europa og viser til at sta-
tene, Europaparlamentet og interessenter skal 
involveres og konsulteres om gjennomføringen av 
programmet.

Artikkel 6a omtaler prinsipper for program-
met, herunder at alle deler av programmet skal 
fremme og integrere samfunnsfag og humaniora, 
klima, likestilling og internasjonalt samarbeid, at 
programmet skal søke bred geografisk spredning 
av prosjektdeltakelse, at programmet skal gjen-
nomføres i samspill med andre EU-programmer, 
at programmet skal fremme offentlig og privat 
finansiering av forskning og innovasjon i med-
lemsstatene, at samfunnet og befolkningen skal 
engasjeres i utformingen av programmet og at 
Kommisjonen skal tilstrebe ytterligere forenklin-
ger og god informasjon til deltakerne.

Artikkel 7 gir en nærmere beskrivelse av det 
nye virkemiddelet oppdrag (missions), inkludert 
prinsipper for og evaluering av oppdrag. Artikkel 
7a beskriver Det europeiske innovasjonsrådet 
(EIC), inkludert prinsipper for EIC og hvilke aktø-
rer som kan motta finansiering fra EIC. Artikkel 8 
omtaler europeiske partnerskap, inkludert ulike 
former for partnerskap og prinsipper for når part-
nerskap kan opprettes og hva de skal bidra til. 
Nærmere bestemmelser og kriterier for partner-
skap finnes i forordningens vedlegg III. Artikkel 
8a sier at Kommisjonen senest i 2023 skal evalu-
ere oppdrag og partnerskap og legge frem en rap-
port om hovedfunnene for Rådet og Europaparla-
mentet.

Artikkel 9 inneholder bestemmelser om bud-
sjettet for Horisont Europa. Artikkelen angir den 
budsjettmessige fordelingen mellom ulike søyler 
og hovedaktiviteter og gir bestemmelser om bruk 
og overføring av midler. Artikkel 9a omtaler finan-
siering til programmet fra det europeiske gjenopp-
byggingsinstrumentet og sier at midlene skal 
benyttes til forskning og innovasjon for å håndtere 
økonomiske, sosiale og samfunnsmessige konse-
kvenser av Covid-19. Midlene skal fordeles mel-
lom klyngene Helse, Digital, industri og rom og 
Klima, energi og mobilitet og Det europeiske inn-
ovasjonsrådet.

Artikkel 10 omhandler åpen forskning, og sier 
at Horisont Europa skal fremme åpen tilgang til 
vitenskapelige publikasjoner og data og at 
forskningsdata skal håndteres og oppbevares på 
forsvarlig vis.
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Artikkel 11 omtaler betingelser for supple-
rende og kombinert finansiering fra andre euro-
peiske finansieringsmekanismer.

Artikkel 12 gir bestemmelser om assosiering 
av ulike kategorier av tredjeland til Horisont 
Europa. Artikkel 12.1.a) sier at EØS/EFTA-sta-
tene skal assosieres til programmet på grunnlag 
av bestemmelsene i EØS-avtalen.

Artiklene 13 – 44 gir regler for deltakelse i og 
formidling fra programmet. Artiklene 13–16 gir 
generelle bestemmelser. Artikkel 13 angir mulige 
unntak for finansieringsorganer fra bestemmel-
sene i de påfølgende artiklene.

Artikkel 14 omhandler støtteberettigede tiltak, 
og sier at tiltak som har reproduktiv kloning av 
mennesker, modifisering av genmateriale som 
kan få arvelige egenskaper eller utvikling av 
menneskelige embryoer med sikte på forskning 
eller stamcellebehandling som formål, ikke skal 
kunne motta støtte.

Artikkel 15 inneholder bestemmelser om 
etikk, inkludert aktørenes ansvar for å gjennom-
føre etiske vurderinger og innhente godkjenning, 
og Kommisjonens ansvar for å gjennomføre etiske 
vurderinger og ved behov etisk kontroll. Artikkel 
16 gir regler for overholdelse av bestemmelser 
om sikkerhet og for beskyttelse av klassifisert 
informasjon.

Artiklene 17–39 gir bestemmelser om bevilg-
ninger fra Horisont Europa. Artikkel 17 sier at 
bevilgningene skal være i overensstemmelse med 
finansforordningens avsnitt VIII, hvis ikke annet 
er angitt.

Artikkel 18 inneholder nærmere bestemmel-
ser om hva slags enheter som er berettiget til å 
delta i ulike deler av og tiltak under programmet. 
Artikkel 18.5 omhandler tiltak som gjelder unio-
nens strategiske ressurser, interesser, autonomi 
og sikkerhet, og sier at eventuelle begrensninger i 
deltakelsen fra enheter som er etablert i EØS/
EFTA-statene skal være i overensstemmelse med 
bestemmelsene i EØS-avtalen.

Artikkel 19 angir nærmere bestemmelser om 
hvilke enheter som kan motta finansiering fra pro-
grammet. Artikkel 20 omhandler utlysninger i 
Horisont Europa, mens artikkel 21 omtaler felles 
utlysninger mellom Kommisjonen og tredjeland, 
internasjonale organisasjoner eller ideelle organi-
sasjoner.

Artikkel 22 gir bestemmelser om prekommer-
sielle offentlige anskaffelser og offentlige anskaf-
felser av innovative løsninger, inkludert prinsipper 
for slike anskaffelser og bestemmelser om eien-
domsrettigheter og utnyttelse.

Artikkel 23 sier at Horisont Europa også kan 
gi bevilgninger til tiltak som også mottar støtte fra 
et annet EU-program og gir regler for dette.

Artikkel 24 angir i hvilke tilfeller Kommisjo-
nen eller bevilgende organ skal eller kan verifi-
sere søkernes økonomiske bæreevne.

Artikkel 25 omhandler kriterier for utvelgelse 
og tildeling, mens artikkel 26 beskriver prosessen 
med å evaluere søknader. Artikkel 27 omtaler pro-
sedyrer for fornyet gjennomgang av evaluering og 
klager.

Artikkel 28 angir frister for å gi tilbakemelding 
om resultatet av søknader og for inngåelse av kon-
trakter om tilskudd. Artikkel 29 gir nærmere 
bestemmelser om gjennomføringen av tilskudds-
avtalen, herunder hvilke forpliktelser tilskudds-
mottaker har. Artikkel 29a fastsetter at Kommisjo-
nen skal utarbeide en standardavtale for tilskudd, 
som skal inneholde mottakernes og Kommisjo-
nens eller bevilgende organs rettigheter og for-
pliktelser.

Artikkel 30 angir finansieringssatser for ulike 
tiltak. I artikkel 31 og 32 gis nærmere bestemmel-
ser om henholdsvis indirekte støtteberettigede 
kostnader og støtteberettigede kostnader. Artik-
kel 33 omtaler opprettelsen av en gjensidig finan-
sieringsmekanisme, som skal erstatte og etter-
følge fondet som ble etablert ved artikkel 38 i 
beslutning (EF) nr. 1290/2013, og som skal dekke 
risiko for skyldige beløp som ikke kan inndrives 
fra mottakere, og gir nærmere bestemmelser for 
mekanismen.

Artikkel 34 omtaler eierskap til og beskyttelse 
av resultater, inkludert støttemottakernes rett til å 
eie resultater de produserer og forpliktelse til å 
beskytte resultater på en adekvat måte. Artikkel 
35 gir nærmere bestemmelser om utnyttelse og 
formidling av resultater, herunder tilskuddsmotta-
kernes forpliktelser til å utnytte og formidle resul-
tater, for å sikre åpen tilgang til publikasjoner og 
data og for forsvarlig håndtering av data. I artikkel 
36 omtales regler for overdragelse av eiendoms-
retten til resultater og for utstedelse av lisenser til 
resultater. Artikkel 37 gir nærmere bestemmelser 
om bruksrett. Artikkel 38 sier at særskilte 
bestemmelser om utnyttelse og bruksrett kan 
gjelde for noen tiltak under rammeprogrammet, 
men at dette ikke endrer forpliktelsene til å sikre 
åpen tilgang.

Artikkel 39 gir overordnede bestemmelser om 
priser som kan utdeles under programmet.

Artikkel 40 omhandler anskaffelser, og sier 
blant annet at anskaffelser skal tildeles og forval-
tes i tråd med finansforordningen, med mindre 
noe annet er fastsatt i kapittelet.
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Artiklene 41–43 gjelder blandingsoperasjoner 
og blandet finansiering. Artikkel 41 sier at blan-
dingsoperasjoner under Horisont Europa skal 
gjennomføres i overensstemmelse med InvestEU 
og finansforordningen. Artikkel 42 gir bestemmel-
ser om blandet finansiering under Horisont 
Europa og EIC, inkludert i hvilke tilfeller blandet 
finansiering kan tildeles. Artikkel 42a og 43 gir 
utfyllende bestemmelser om virkemidlene EIC 
Stifinner og EIC Akselerator.

Artikkel 44 omtaler utnevnelse av uavhengige 
eksterne eksperter, og sier blant annet at eksper-
ter som skal evaluere søknader skal utnevnes i 
kraft av sin personlige kapasitet, og at Kommisjo-
nen skal sørge for en balansert sammensetning av 
evalueringspaneler, blant annet med henblikk på 
kompetanse, kjønn og geografi.

Artiklene 45–50 omhandler overvåkning, kom-
munikasjon, evaluering og kontroll. Artikkel 45 
gir bestemmelser om overvåkning og rapporte-
ring. Kommisjonen skal fortløpende overvåke for-
valtningen og gjennomføringen av programmet og 
sørge for at data gjøres offentlig tilgjengelig. Mot-
takere av støtte kan pålegges rapporteringskrav. 
Videre skal tiltak som har som formål å fremme 
samarbeidsrelasjoner i Europa overvåkes og vur-
deres.

Artikkel 46 gir bestemmelser om informasjon, 
kommunikasjon, reklame og formidling og utnyt-
telse. Mottakerne av finansiering skal sikre at EU-
midlene er synlige gjennom informasjon til ulike 
målgrupper, inkludert media og offentligheten. 
Kommisjonen skal gjennomføre informasjons- og 
kommunikasjonstiltak om programmet og dets til-
tak og resultater samt organisere møteplasser for 
potensielle deltakere. Kommisjonen skal også 
utarbeide en strategi for formidling og utnyttelse 
med sikte på å gjøre resultater fra programmet til-
gjengelige, og bidra til at de tas i bruk i marke-
dene og at virkningene av programmet øker.

Artikkel 47 sier at det skal gjennomføres en 
midtveisevaluering av programmet, som skal 
danne grunnlag for eventuelle endringer i gjen-
nomføringen av programmet, samt en evaluering 
etter at programperioden er gjennomført.

Artikkel 48 og 49 omhandler revisjon. Reglene 
for revisjon skal være konsekvente gjennom hele 
programmet. Kommisjonen skal publisere ret-
ningslinjer som skal sikre at reglene og prosedy-
rene for revisjon brukes og forstås likt. For å 
beskytte unionens finansielle interesser, skal også 

tredjeland gi revisjons- og kontrollorganene nød-
vendige rettigheter og tilgang til å utøve sin myn-
dighet.

Artikkel 50 overfører myndighet til å vedta 
avledede rettsakter til Kommisjonen frem til 31. 
desember 2028. Dette kan til enhver tid oppheves 
av Rådet og Europaparlamentet. Medlemsstatene 
skal høres før Kommisjonen vedtar delegerte 
rettsakter.

Artikkel 51–53 gir overgangsbestemmelser og 
avsluttende bestemmelser. Artikkel 51 opphever 
forordning (EU) nr. 1291/2013 og beslutning (EF) 
nr. 1290/2013 med virkning fra 1. januar 2021.

Artikkel 52 sier at denne forordningen ikke 
påvirker videreføring eller endring av tiltak under 
forordning (EU) nr. 1291/2013 og beslutning (EF) 
nr. 1290/2013, og at finansieringsrammen for pro-
grammet også kan omfatte utgifter til nødvendig 
teknisk og administrativ bistand i overgangen fra 
Horisont 2020 til Horisont Europa.

Artikkel 53 fastslår at forordningen trer i kraft 
den dagen den publiseres i Den europeiske unions 
tidende.

Forordningen om opprettelsen av Horisont 
Europa har seks vedlegg. Vedlegg I gir en nær-
mere omtale av aktivitetene under programmets 
tre søyler Fremragende forskning, Globale utfor-
dringer og konkurransedyktig europeisk nærings-
liv og Innovativt Europa samt den tverrgående 
delen om bredere deltakelse og styrking av Det 
europeiske forskningsområdet. Vedlegg 1a gir en 
nærmere omtale av Det europeiske instituttet for 
teknologi og innovasjon. Vedlegg III omtaler euro-
peiske partnerskap. Vedlegg IV omtaler synergier 
mellom Horisont Europa og andre programmer. 
Vedlegg V omtaler indikatorer for å måle virknin-
ger av programmet på kort, mellomlang og lang 
sikt. Vedlegg Va gir en oversikt over mulige områ-
der for oppdrag (missions) og europeiske partner-
skap basert på artikkel 185 og 187 TFEU.

Beslutningen om særprogrammet for Horisont 
Europa inneholder bestemmelser om gjennomfø-
ringen av rammeprogrammet. Dette omfatter 
blant annet nærmere bestemmelser om styrings-
strukturene for oppdrag (missions), Det euro-
peiske forskningsrådet (ERC) og Det europeiske 
innovasjonsrådet (EIC), bestemmelser om 
arbeidsprogrammene for Horisont Europa og 
bestemmelser om komiteene som skal assistere 
Kommisjonen i gjennomføringen av programmet.
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4  Konstitusjonelle forhold

Ettersom norsk deltakelse i programmet inne-
bærer økonomiske forpliktelser over flere år, til 
sammen ventelig drøyt 25 mrd. kr. i løpende pri-
ser, må Stortinget gi sitt samtykke til deltakelse i 
beslutningen i EØS-komiteen, jf. Grunnloven § 26 
annet ledd.

For å bidra til en rask avgjørelse og for å gjøre 
det mulig for EØS/EFTA-statene å ta del i pro-
grammet fra og med de første utlysningene i 2021, 
foreslår regjeringen at Stortinget gir sitt samtykke 
før forordningen er endelig vedtatt og før avgjørel-
sen fattes i EØS-komiteen. Det vil dermed ikke bli 

nødvendig for Norge å ta forbehold om konstitu-
sjonelle prosedyrer ved avgjørelsen i EØS-komi-
teen.

Det er ikke ventet at det vil komme endringer i 
utkastet til forordning eller beslutningen i EØS-
komiteen. Dersom den endelige forordningen 
eller beslutningen avviker vesentlig fra de utkas-
tene som er lagt frem i denne proposisjonen, vil 
saken legges frem for Stortinget på nytt. Forord-
ningen ventes tentativt vedtatt av EU i april eller 
mai 2021 og beslutningen i EØS-komiteen er ven-
tet i juni/juli 2021.
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5  Beslutningen i EØS-komiteen

Utkastet til beslutning i EØS-komiteen om innlem-
melse av Horisont Europa i EØS-avtalen består av 
en innledning og tre artikler. I innledningen blir 
det vist til at det anses som formålstjenlig å utvide 
samarbeidet mellom partene til også å omfatte 
Horisont Europa samt til at betingelsene for EØS/
EFTA-statenes deltakelse i programmet er nedfelt 
i EØS-avtalen og da særlig avtalens artikkel 81.

Artikkel 1 slår fast at protokoll 31 artikkel 1 nr. 
5 får en tilføyelse om at samarbeidet blir utvidet til 
også å omfatte europaparlaments- og rådsforord-
ning (EU) om opprettelse av og regler for delta-
kelse og formidling fra Horisont Europa, og at Lie-
chtenstein skal være unntatt fra å delta i og bidra 

finansielt til programmet. Videre slår artikkelen 
fast at protokoll 31 artikkel 1 nr. 5 får en tilføyelse 
om at samarbeidet blir utvidet til å omfatte den 
reviderte europaparlaments- og rådsforordningen 
om Det europeiske instituttet for innovasjon og 
teknologi.

Artikkel 2 fastslår at beslutningen trer i kraft 
dagen etter at alle meddelelser etter EØS-avtalens 
artikkel 103 nr. 1 er inngitt, og at beslutningen 
skal få anvendelse fra 1. januar 2021.

Artikkel 3 slår fast at beslutningen i EØS-komi-
teen skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og i 
EØS-tillegget til Den europeiske unionens tidende.
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6  Økonomiske og administrative konsekvenser

EØS/EFTA-statenes finansielle bidrag til Horisont 
Europa bestemmes i henhold til EØS-avtalens 
artikkel 82 nr. 1 bokstav a. Bidraget reflekterer 
den relative andelen hver stats BNP utgjør i for-
hold til summen av dette beløpet og EU-statenes 
BNP samlet, og kalles proporsjonalitetsfaktoren.

EØS-komiteens beslutning om deltakelse i 
programmet innebærer en forpliktelse for Norge 
til å bidra til finansiering av programmet. Budsjet-
tet for Horisont Europa, inkludert Next Genera-
tion EU, er fastsatt til totalt 95,5 mrd. euro i 
løpende priser. Det samlede norske bidraget er 
anslått til drøyt 25 mrd. kroner i løpende priser. 
EØS/EFTA-statenes innbetalinger til rammepro-
grammet skjer i henhold til programmets utbeta-
lingsbudsjett. Erfaringene fra tidligere rammepro-
grammer viser at utbetalingen av kontingenten 
fordeler seg ujevnt over årene og strekker seg ut 
over den gitte programperioden. Dette skyldes 
blant annet at prosjekter som settes i gang mot 
slutten av programperioden, vil fortsette etter at 
programperioden formelt er avsluttet. I praksis vil 
derfor totalutgiftene bli spredt over et vesentlig 
lengre tidsrom enn syv år. Det er dessuten forven-
tet en gradvis økning i utbetalingene utover i pro-
gramperioden. I tillegg til uforutsigbarheten som 
følger av at innbetalingene skjer i henhold til Hori-
sont Europas utbetalingsbudsjett, vil det også 
være usikkerhet knyttet til utviklingen av propor-
sjonalitetsfaktoren over tid. På kort sikt vil også 
svingninger i valutakursen kunne påvirke kontin-
genten.

Utgiftene vil bli dekket over Kunnskapsdepar-
tementets budsjett, kap. 288 post 73. I Prop. 1 S 

(2020–2021) ble det varslet at grunnlaget for å vur-
dere utbetalingene i 2021 ville bli bedre etter at 
EU har vedtatt sitt budsjett. For Horisont Europa 
(hele programperioden) er det endelige budsjettet 
vedtatt av EU om lag 5 prosent høyere enn det 
som lå til grunn for anslaget i Prop. 1 S (2020–
2021). Isolert øker dette anslaget for norsk kontin-
gent med 1,1 mrd. kroner over hele programperi-
oden.

I 2021 medfører dette et anslått økt bevilg-
ningsbehov for Horisont Europa på 171,4 mill. 
kroner. Merbehovet på kap. 288 post 73 er imid-
lertid lavere da eurokursen har svekket seg siden 
beregningene til saldert budsjett. Når dette tas 
høyde for, er det anslått et økt bevilgningsbehov 
på kap. 288, post 73 på 92,1 mill. kroner for 2021. 
Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget i revi-
dert nasjonalbudsjett med et oppdatert anslag.

EU kan kreve forpliktende nasjonale tilsagn 
om deltakelse og at det stilles nasjonale ressurser 
til disposisjon for gjennomføringen av offentlig-
offentlige og offentlig-private partnerskap som er 
forankret i artikkel 185 og 187 TFEU.

Kunnskapsdepartementet vil ha det overord-
nede ansvaret for norsk deltakelse i Horisont 
Europa. Ansvaret for det nasjonale støtteappara-
tet, inkludert mobilisering til programmet, vil i all 
hovedsak ivaretas av Norges forskningsråd og 
Innovasjon Norge, i tråd med modell for det nasjo-
nale støtteapparatet fastsatt av Kunnskapsdeparte-
mentet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Gjennomføringen av forordningen medfører 
ikke behov for lov- eller forskriftsendringer.
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7  Vurdering og tilråding

Deltakelse i rammeprogrammet har blitt en sen-
tral og integrert del av norsk forsknings- og inno-
vasjonspolitikk. Deltakelsen påvirker både 
forskningspolitiske prioriteringer og innretningen 
på nasjonal finansiering og nasjonale virkemidler. 
Samtidig får Norge gjennom deltakelsen i ramme-
programmet tilgang til arenaer for å påvirke euro-
peisk politikkutforming og prioriteringer i ramme-
programmet. Norsk deltakelse i Horisont Europa 
må ses på ut fra forsknings- og innovasjonspoli-
tiske, næringsmessige og samfunnsmessige 
behov.

Målene for og prioriteringene i Horisont 
Europa stemmer godt overens med mål og priori-
teringer for norsk forskning og innovasjon. Økt 
kvalitet i norsk forskning er et overordnet mål i 
norsk forskningspolitikk. Deltakelse i EUs ram-
meprogram for forskning og innovasjon er et vik-
tig virkemiddel for å nå denne målsettingen. Sam-
funnsøkonomisk analyse (SØA) har på oppdrag 
fra Kunnskapsdepartementet evaluert norsk del-
takelse i siste halvdel av EUs 7. rammeprogram 
for forskning og innovasjon og Horisont 2020 og 
vurdert potensialet for norsk deltakelse i Horisont 
Europa (Samfunnsøkonomisk analyse AS Report 
06-2020). SØAs evaluering viser at deltakelsen i 
rammeprogrammet har økt kvaliteten på norsk 
forskning og innovasjon, og at de norske delta-
kerne har styrket sin konkurranseevne og evne til 
å lykkes internasjonalt. Gjennom deltakelsen i 
rammeprogrammet får norske aktører tilgang til 
internasjonalt ledende nettverk, fremragende 
kunnskap og infrastruktur.

Et annet overordnet mål i norsk forsknings-
politikk er styrket konkurransekraft og innova-
sjonsevne. En viktig målsetting for Horisont 
Europa er å styrke europeisk innovasjonsevne og 
konkurranseevne, og å bidra til bærekraftig øko-
nomisk vekst og nye arbeidsplasser. SØAs evalue-
ring viser at deltakelse i rammeprogrammet 
bidrar til å åpne markeder, til økt internasjonal 
konkurranseevne og til kommersielle gevinster 
for norsk næringsliv. Gitt den norske deltakelsen i 
det indre markedet er det også viktig å delta i sam-

arbeidet som danner kunnskapsgrunnlaget for 
dette samarbeidet.

Det tredje overordnede målet i norsk 
forskningspolitikk er å møte store samfunnsutfor-
dringer. SØAs evaluering viser at deltakelse i ram-
meprogrammet gjør Norge bedre i stand til å 
håndtere store samfunnsutfordringer, blant annet 
fordi samarbeid på europeisk nivå gjør at man får 
adressert komplekse samfunnsutfordringer i en 
større skala. Ved siden av å møte store samfunns-
utfordringer skal forskning og innovasjon fra 
Horisont Europa bidra til å utvikle, støtte opp 
under og gjennomføre EUs politikk. Norsk delta-
kelse i Horisont Europa er derfor også viktig for å 
støtte opp under samarbeidet med EU på andre 
sektorområder som er viktige for Norge, for 
eksempel klima, bærekraftig utvikling, digitalise-
ring og helse.

Norske aktører gjør det stadig bedre i EUs 
rammeprogram for forskning og innovasjon. Nor-
ges deltakelse målt i andelen konkurranseutsatte 
midler, returandel, har økt fra 1,69 prosent i det 
syvende rammeprogrammet til 2,46 prosent i 
Horisont Europa per oktober 2020, et nivå som lig-
ger vesentlig over regjeringens ambisjon om å 
hente hjem to prosent av de utlyste midlene. I 
arbeidet med Horisont Europa har Kunnskapsde-
partementet hatt jevnlig kontakt med relevante 
aktører, både i virkemiddelapparatet og i 
forskningsutførende sektorer og andre potensi-
elle deltakere. Aktørene er entydig positive til at 
Norge bør delta i Horisont Europa. SØA vurderer 
at Horisont Europa er tematisk og strategisk rele-
vant for Norge, og at deltakelse vil gi betydelige 
lærings- og nettverkseffekter. SØA anbefaler del-
takelse i rammeprogrammet.

Kunnskapsdepartementet tilrår at Norge del-
tar i en beslutning i EØS-komiteen om innlem-
melse i EØS-avtalen av europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) om opprettelse av Horisont 
Europa – rammeprogrammet for forskning og inn-
ovasjon (2021–2027). Utenriksdepartementet slut-
ter seg til dette.
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Utenriksdepartementet

t i l r å r :

At Deres Majestet godkjenner og skriver under 
et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om 
samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-
komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av en for-
ordning om opprettelse av og regler for deltakelse 
og formidling fra Horisont Europa – ramme-
programmet for forskning og innovasjon 
(2021–2027) og endringer i statsbudsjettet 2021 
under Kunnskapsdepartementet.

Vi HARALD, Norges Konge,

s t a d f e s t e r :

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om 
innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning om opprettelse av og regler for deltakelse og formidling fra 
Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovasjon (2021–2027) og endringer i statsbud-
sjettet 2021 under Kunnskapsdepartementet i samsvar med et vedlagt forslag.
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Forslag

til vedtak om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-
komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning om 

opprettelse av og regler for deltakelse og formidling fra 
Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og 

innovasjon (2021–2027) og endringer i statsbudsjettet 2021 
under Kunnskapsdepartementet

I

Regjeringen foreslår at det bevilges 2,6 mrd. kroner over kap. 288 post 73 statsbudsjettet i 2021 til delta-
kelse i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, herav 969,1 mill. kroner til Horisont Europa. 
Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett med oppdatert 
anslag basert på endringer i valutakurs og proporsjonalitetsfaktor.

I statsbudsjettet for 2021 ble det bevilget under følgende kapittel:

II

Stortinget samtykker i deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av en 
forordning om opprettelse av og regler for deltakelse og formidling fra Horisont Europa – rammepro-
grammet for forskning og innovasjon (2021–2027).

Kap. Post Formål Kroner

288 Internasjonale samarbeidstiltak

73 EUs rammeprogram for forskning og innovasjon 2 621 665 000

mot tidligere foreslått kr 2 529 593 000
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Vedlegg 1  

EØS-komiteens beslutning nr. […] av […] om endring av 
EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige 

områder utenfor de fire friheter

EØS-KOMITEEN HAR –
under henvisning til avtalen om Det euro-

peiske økonomiske samarbeidsområde, heretter 
kalt EØS-avtalen, særlig artikkel 86 og 98,

og ut fra følgende betraktninger:
1) Samarbeidet mellom partene i EØS-avtalen 

bør utvides til å omfatte europaparlaments- og 
rådsforordning […] av […] om opprettelse av 
Horisont Europa – rammeprogrammet for 
forskning og innovasjon, med regler for delta-
kelse og formidling1.

2) Samarbeidet mellom partene i EØS-avtalen 
bør utvides til å omfatte europaparlaments- og 
rådsforordning […] av […] om Det euro-
peiske institutt for innovasjon og teknologi 
(omarbeiding)2.

3) Vilkårene for deltakelsen til EFTA-statene og 
deres institusjoner, foretak, organisasjoner og 
statsborgere i Den europeiske unions pro-
grammer er fastsatt i EØS-avtalen, særlig i 
artikkel 81.

4) EØS-avtalens protokoll 31 bør derfor endres 
for å gjøre et slikt utvidet samarbeid mulig fra 
1. januar 2021 –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens protokoll 31 artikkel 1 gjøres føl-
gende endringer:
1. I nr. 5 tilføyes følgende:

«– 32020 R xxxx: Europaparlaments- og råds-
forordning […] av […] om opprettelse av 
Horisont Europa – rammeprogrammet for 

forskning og innovasjon, med regler for del-
takelse og formidling (EUT L…).

Liechtenstein skal være unntatt fra å 
delta i og bidra finansielt til dette program-
met.»

2. I nr. 11 bokstav a) skal ordet ‘fellesskapsretts-
akt’ erstattes med ordet ‘fellesskapsrettsakter’, 
og nytt strekpunkt skal lyde:
«– 32020 R xxxx: Europaparlaments- og råds-

forordning […] av […] om Det europeiske 
institutt for innovasjon og teknologi (omar-
beiding) (EUT L…).»

Artikkel 2

Denne beslutning trer i kraft dagen etter at alle 
meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 
er inngitt3.

Den får anvendelse fra 1. januar 2021.

Artikkel 3

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avde-
lingen av og EØS-tillegget til Den europeiske 
unions tidende.

Utferdiget i Brussel […]

For EØS-komiteen
Formann
[…]

EØS-komiteens
sekretærer
[…]

1 EUT L […] (COM(2018) 435 final, endret ved COM(2020) 
459 final).

2 EUT L […] (COM(2019) 331 final).
3 [Ingen forfatningsrettslige krav angitt.] [Forfatningsretts-

lige krav angitt.]
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Vedlegg 2  

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) …/… av … om 
opprettelse av Horisont Europa – rammeprogrammet for 

forskning og innovasjon, med regler for deltakelse og 
formidling

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR

under henvisning til traktaten om Den euro-
peiske unions virkemåte, særlig artikkel 173 nr. 3, 
artikkel 182 nr. 1, artikkel 183 og artikkel 188 
annet ledd,

under henvisning til forslag fra Europakommi-
sjonen,

etter oversending av utkast til regelverksakt til 
de nasjonale parlamentene,

under henvisning til uttalelse fra Den euro-
peiske økonomiske og sosiale komité4,

under henvisning til uttalelse fra Regionkomi-
teen5,

etter den ordinære regelverksprosedyren6 og
ut fra følgende betraktninger:

(1) Unionens mål er å styrke sitt vitenskapelige 
og teknologiske grunnlag gjennom å styrke 
et europeisk forskningsområde der for-
skere, vitenskapelig kunnskap og teknologi 
beveger seg fritt, og å fremme sin konkur-
ranseevne, herunder i næringslivet, samti-
dig som alle forsknings- og innovasjonsakti-
viteter fremmes slik at de bidrar til Unio-
nens strategiske prioriteringer og forplik-
telser, som i siste instans har som formål å 
fremme fred, Unionens verdier og befolk-
ningens velferd.

(2) For å oppnå vitenskapelig, teknologisk, 
økonomisk, miljømessig og samfunnsmes-
sig virkning som ledd i oppfyllelsen av dette 
generelle målet og for å gi Unionen størst 
mulig tilleggsverdi av sine investeringer i 
forskning og innovasjon bør Unionen inves-
tere i forskning og innovasjon gjennom 
Horisont Europa – et rammeprogram for 

forskning og innovasjon (2021–2027) («pro-
grammet»), med sikte på å støtte skaping, 
bedre spredning og overføring av fremra-
gende kunnskap og teknologier av høy kva-
litet i Unionen, å tiltrekke talenter på alle 
nivåer og bidra til full medvirkning fra Unio-
nens talentpool, å tilrettelegge for samar-
beidsforbindelser og å øke virkningen av 
forskning og innovasjon i forbindelse med 
utvikling av, støtte til og gjennomføring av 
Unionens politikk, å støtte og styrke utbre-
delsen og utnyttingen av innovative og 
bærekraftige løsninger i Unionens øko-
nomi, særlig i SMB-er, og i samfunnet, å 
håndtere globale utfordringer, herunder 
målene knyttet til klimaendring og målene 
for bærekraftig utvikling, å skape arbeids-
plasser og styrke den økonomiske veksten 
samt fremme næringslivets konkurranse-
evne, og å gjøre Unionen mer attraktiv på 
forsknings- og innovasjonsområdet (FoI). 
Programmet bør fremme alle former for 
innovasjon, herunder banebrytende innova-
sjon, fremme markedsinnføring av innova-
tive løsninger samt optimere resultatene av 
slike investeringer for å oppnå større virk-
ning i et styrket europeisk forskningsom-
råde.

(2a) Programmet bør ha samme varighet som 
den flerårige finansielle rammen 2012–
2027, som fastsatt i rådsforordning (EU, 
Euratom) nr. [henvisning til forordningen 
om en flerårig finansiell ramme], uten at 
det berører fristene i rådsforordning [YYY/
XXXX] om opprettelsen av Den europeiske 
unions gjenopprettingsinstrument for å 
støtte gjenopprettingen etter covid-19-kri-
sen.

(2b) Programmet bør bidra til økt offentlig og 
privat investering i FoI i medlemsstatene, 
og dermed bidra til å oppnå en samlet 

4 EUT C […], […], s. […].
5 EUT C […], […], s. […].
6 Europaparlamentets holdning av … (ennå ikke offentlig-

gjort i EUT) og rådsbeslutning av …
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investering i forskning og utvikling på 
minst 3 % av Unionens BNP. For å nå dette 
målet er det nødvendig at medlemsstater 
og privat sektor utfyller programmet med 
sine egne og styrkede investeringstiltak 
innenfor forskning, utvikling og innovasjon.

(2c) Med sikte på å nå dette programmets mål 
og samtidig overholde prinsippet om frem-
ragende kvalitet bør programmet ha som 
formål å styrke blant annet samarbeidsfor-
bindelser i Europa, og dermed redusere 
FoI-kløften.

(3) For å bidra til å nå Unionens mål bør aktivi-
teter som støttes gjennom dette program-
met, når det er relevant, dra nytte av og 
inspirere til innovasjonsvennlig regelverks-
utforming, i tråd med innovasjonsprinsip-
pet, for å støtte en raskere og mer intensiv 
omdanning av Unionens kunnskapsbase til 
innovasjon.

(4) Åpen vitenskap, åpen innovasjon og åpen-
het overfor verden er prinsipper som bør 
sikre høy kvalitet på og virkning av Unio-
nens investeringer i forskning og innova-
sjon, samtidig som Unionens interesser 
beskyttes.

(5) Åpen vitenskap, herunder åpen tilgang til 
vitenskapelige publikasjoner og forsknings-
data, såvel som optimal formidling og utnyt-
ting av kunnskap, kan øke kvaliteten, virk-
ningen og utbyttet av vitenskap og fram-
skynde kunnskapsutviklingen ved å gjøre 
den mer pålitelig, mer effektiv og nøyaktig, 
lettere forståelig for samfunnet og mer til-
pasningsdyktig overfor samfunnsutfordrin-
ger. Det bør fastsettes bestemmelser for å 
sikre at støttemottakerne gir åpen tilgang 
til fagfellevurderte vitenskapelige publika-
sjoner. Det bør også sikres at støttemotta-
kere gir åpen tilgang til forskningsdata i 
samsvar med prinsippet «så åpent som 
mulig, så lukket som nødvendig», samtidig 
som det sikres at unntak kan gis av hensyn 
til støttemottakernes rettmessige interes-
ser. Det bør særlig legges større vekt på 
ansvarlig forvaltning av forskningsdata, 
som bør overholde FAIR-prinsippene om 
søkbarhet, tilgjengelighet, samvirkings-
evne og ombruksmulighet, særlig gjennom 
integreringen av dataforvaltningsplaner. 
Dersom det er relevant, bør støttemotta-
kerne bruke de mulighetene som tilbys i 
den åpne europeiske forskningsskyen og 
den europeiske datainfrastrukturen, og 
slutte seg til ytterligere åpen vitenskap-prin-

sipper og -praksiser. Det bør oppmuntres til 
gjensidig åpen tilgang i alle assosierings- og 
samarbeidsavtaler med tredjeland.

(5a) Programmets støttemottakere, særlig 
SMB-er, oppmuntres til å bruke de eksis-
terende instrumentene, for eksempel den 
EU-brukerstøtten som støtter SMB-er og 
andre programdeltakere med hensyn til 
beskyttelse og håndheving av immaterial-
rettigheter.

(6) Programmets innhold og utforming bør 
være tilpasset behovet for å etablere en kri-
tisk masse av støttede aktiviteter i hele Uni-
onen, oppmuntre til kvalitetsbasert delta-
kelse fra alle medlemsstater, og gjennom 
internasjonalt samarbeid, i samsvar med 
FNs 2030-agenda, FNs mål for bærekraftig 
utvikling («bærekraftsmålene») og Paris-
avtalen. Gjennomføringen av programmet 
bør styrke innsatsen for å nå disse målene 
og EUs og medlemsstatenes forpliktelse til 
å gjennomføre 2030-agendaen og oppnå 
bærekraftig utvikling i dens tre dimensjo-
ner – økonomisk, sosial og miljømessig – 
på en sammenhengende og integrert måte

(7) Aktiviteter som støttes gjennom program-
met, bør bidra til å oppfylle Unionens mål, 
prioriteringer og internasjonale forpliktel-
ser.

(7a) Programmet bør dra nytte av komplementa-
ritet med eksisterende relevante euro-
peiske veikart og strategier for forskning 
og innovasjon, såvel som viktige prosjekter 
av felles europeisk interesse, når det er 
relevant, forutsatt at tilknyttede forsknings- 
og innovasjonsbehov identifiseres i forbin-
delse med programmets strategiske plan-
legging.

(7b) Programmet bør sikre gjennomsiktighet og 
ansvarlighet i forbindelse med forsknings- 
og innovasjonsprosjekter, og dermed iva-
reta allmennhetens interesse.

(7c) Programmet bør støtte forsknings- og inno-
vasjonsaktiviteter innenfor samfunnsviten-
skap og humaniora (SVH). Dette inne-
bærer å øke den vitenskapelige kunn-
skapen på dette området, og å benytte inn-
sikt og framskritt fra SVH for å øke pro-
grammets økonomiske og 
samfunnsmessige virkning. Under søylen 
«Globale utfordringer og konkurransedyk-
tig europeisk næringsliv» bør SVH være 
fullstendig integrert på tvers av alle klyn-
ger. I tillegg til at SVH fremmes i alle pro-
sjekter, bør integreringen av SVH støttes 
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ved at SVH settes på dagsorden, når det er 
hensiktsmessig, i ekspertgrupper og evalu-
eringsgrupper som består av uavhengige 
sakkyndige på SVH-området, og gjennom 
rettidig overvåking og rapportering av SVH 
i finansierte forskningstiltak. Særlig bør 
nivået av integrering av SVH overvåkes 
gjennom hele programmet.

(8) Programmet bør opprettholde en balansert 
tilnærming til forskning og innovasjon, og 
til finansiering etter «nedenfra og opp»-prin-
sippet (forskerbasert) og «ovenfra og ned»-
prinsippet (bestemt av strategisk fastsatte 
prioriteringer), avhengig av arten av med-
virkende forsknings- og innovasjonsnett-
verk i Unionen, typen av og formålet med 
de gjennomførte aktivitetene samt de 
ønskede virkningene. Kombinasjonen av 
disse faktorene bør avgjøre valget av tilnær-
ming til de respektive delene av program-
met, som alle bidrar til alle generelle og 
spesifikke mål for programmet.

(8a) Det samlede budsjettet for delen «Spred-
ning av fremragende kvalitet og bredere 
deltakelse» under «Bredere deltakelse og 
styrking av det europeiske forskningsområ-
det» i Horisont Europa bør være minst 3,3 % 
av det samlede budsjettet for Horisont 
Europa. Dette budsjettet bør først og fremst 
tilgodese rettssubjekter i land som omfattes 
av tiltak i rammeprogrammet som skal 
bidra til bredere deltakelse.

(8b) Initiativer til fremragende kvalitet bør ha 
som formål å styrke fremragende forskning 
og innovasjon i de støtteberettigede lan-
dene, blant annet i form av støtte til utdan-
ning for å forbedre ledelsesferdigheter 
innenfor FoI, pristildelinger, styrking av 
innovasjonsøkosystemer og opprettelse av 
FoI-nettverk, herunder på grunnlag av EU-
finansierte forskningsinfrastrukturer. 
Søkerne må tydelig vise at prosjektene er 
knyttet til nasjonale og/eller regionale FoI-
strategier, for å kunne søke om midler fra 
«Spredning av fremragende kvalitet og bre-
dere deltakelse» under delen «Bredere del-
takelse og styrking av det europeiske 
forskningsområdet» i Horisont Europa.

(8c) En «snarvei til forskning og innovasjon», 
der behandlingstiden for tildeling ikke bør 
overstige seks måneder, kan benyttes for å 
tillate en raskere «nedenfra og opp»-tilgang 
til midler for små samarbeidskonsortier og 
dekke tiltak fra grunnforskning til mar-
kedsanvendelse.

(8d) Programmet bør støtte alle stadier av 
forskning og innovasjon, særlig når det gjel-
der samarbeidsprosjekter, ved behov også i 
forbindelse med samfunnsoppdrag og part-
nerskap. Grunnforskning er av avgjørende 
betydning og en viktig forutsetning for å 
øke Unionens evne til å tiltrekke de beste 
forskerne med sikte på å bli et globalt sen-
trum for fremragende forskning. Balansen 
mellom grunnforskning og anvendt 
forskning bør sikres. Kombinert med inno-
vasjon vil dette støtte Unionens økono-
miske konkurranseevne, vekst og jobbska-
ping.

(8e) Erfaringen viser at det å omfavne mangfold 
– i alle betydninger – er avgjørende for å 
oppnå god vitenskap, ettersom vitenskap 
drar nytte av mangfold. Mangfold og inklu-
dering bidrar til fremragende kvalitet 
innenfor forsknings- og innovasjonssamar-
beid: samarbeid på tvers av fagområder, 
sektorer og i hele det europeiske 
forsknings- og innovasjonsområdet medfø-
rer bedre forskning og prosjektforslag av 
høyere kvalitet, kan føre til større utbre-
delse i samfunnet, og kan fremme forde-
lene ved innovasjon og dermed bringe 
Europa framover.

(8f) For at Horisont Europa skal få størst mulig 
innvirkning, bør det tas særlig hensyn til 
flerfaglige, tverrfaglige og transfaglige til-
nærminger som nødvendige elementer for 
å oppnå betydelige vitenskapelige fram-
skritt.

(9) Forskningsaktiviteter som gjennomføres 
under søylen «Fremragende vitenskap», 
bør fastsettes i samsvar med de vitenskape-
lige behovene og mulighetene, og fremme 
fremragende vitenskap. Forskningsdagsor-
denen bør fastsettes i nært samarbeid med 
forskersamfunnet, og den skal legge vekt 
på å tiltrekke nye FoI-talenter og forskere i 
den tidlige fasen av karrieren, samtidig som 
EFO styrkes, «hjerneflukt» unngås og 
«hjernemobilitet» fremmes.

(9a) Programmet bør bidra til at Unionen og 
medlemsstatene tiltrekker seg de beste 
talentene og ferdighetene, idet det tas hen-
syn til at den internasjonale konkurransen 
er svært intens.

(10) Søylen «Globale utfordringer og konkur-
ransedyktig europeisk næringsliv» bør eta-
bleres med klynger av forsknings- og inno-
vasjonsaktiviteter for å oppnå størst mulig 
integrering på tvers av de respektive tema-
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områdene og samtidig sikre en sterk og 
bærekraftig virkning for Unionen i forhold 
til de ressursene som brukes. Den vil opp-
muntre til tverrfaglig, tverrsektorielt og 
tverrpolitisk samarbeid samt samarbeid 
over landegrensene for å nå målene for 
bærekraftig utvikling ved å følge prinsip-
pene for Agenda 2030 og Paris-avtalen, og i 
forbindelse med konkurranseevnen til 
næringslivet i Unionen i henhold til disse. 
Organiseringen av svært ambisiøse og 
omfattende initiativer i form av samfunns-
oppdrag på forsknings- og innovasjonsom-
rådet vil bidra til at programmet kan få en 
omskapende og systemomfattende virk-
ning i samfunnet til støtte for målene for 
bærekraftig utvikling, også gjennom inter-
nasjonalt samarbeid og forskningsdiplo-
mati. Aktivitetene under denne søylen bør 
dekke hele spekteret av forsknings- og inn-
ovasjonsaktiviteter for å sikre at Europa 
fortsetter å være banebrytende når det gjel-
der strategisk definerte prioriteringer.

(10a) Klyngen «Kultur, kreativitet og inklude-
rende samfunn» bør i betydelig grad bidra 
til forskning innenfor de kulturelle og krea-
tive sektorene, herunder til Unionens kul-
turarv, og bør særlig muliggjøre opprettel-
sen av et europeisk kulturarvsamarbeid.

(11) Full og rettidig medvirkning i programmet 
fra alle deler av næringslivet, både individu-
elle næringsdrivende og små og mellom-
store bedrifter samt store foretak, bør bidra 
til at programmets mål realiseres, særlig 
med hensyn til skaping av bærekraftige 
arbeidsplasser og bærekraftig vekst i Unio-
nen. En slik medvirkning fra industriens 
side bør omfatte at den deltar i de støttede 
tiltakene på nivåer som minst tilsvarer de 
som ble oppnådd under det tidligere ram-
meprogrammet Horisont 2020, som ble 
opprettet ved europaparlaments- og råds-
forordning (EU) nr. 1291/20137 («Horisont 
2020»).

(11a) Programmets tiltak bør gi viktige bidrag for 
å frigjøre potensialet i de strategiske sekto-
rene i Europa, og bør omfatte muliggjø-
rende nøkkelteknologier som gjenspeiler 
de strategiske målene for EUs industripoli-
tikk.

(11b) Samråd med flere parter, herunder sivil-
samfunnet og næringslivet, bør bidra til de 
perspektivene og prioriteringene som fast-
settes gjennom den strategiske planleg-
gingsprosessen. Dette bør føre til at perio-
diske strategiske FoI-planer vedtas gjen-
nom delegerte rettsakter for utarbeiding av 
arbeidsprogrammenes innhold.

(11c) For at et bestemt tiltak skal kunne finansi-
eres, bør arbeidsprogrammet ta hensyn til 
resultatet av spesifikke tidligere prosjekter 
og situasjonen innenfor vitenskap, tekno-
logi og innovasjon på nasjonalt og interna-
sjonalt plan samt på unionsplan, og til poli-
tikk-, markeds- og samfunnsutviklingen.

(12) Det er viktig å støtte industrien i Unionen 
slik at den fortsetter å være, eller blir, ver-
dens beste innenfor innovasjon, digitalise-
ring og klimanøytralitet, særlig gjennom 
investeringer i muliggjørende nøkkeltekno-
logier som vil danne grunnlag for framti-
dens foretak. Programtiltakene bør avbøte 
markedssvikt eller ugunstige investerings-
forhold for å stimulere til investeringer på 
en forholdsmessig og gjennomsiktig måte, 
uten at det medfører overlapping eller for-
trenger privat finansiering, og de bør ha en 
klar europeisk tilleggsverdi og offentlig 
avkastning på investeringer. Dette vil sikre 
samsvar mellom programtiltakene og EUs 
statsstøtteregler, med sikte på å stimulere 
til innovasjon og unngå unødig konkurrans-
evridning på det indre marked.

(13) Programmet bør støtte forskning og inno-
vasjon på en integrert måte, og overholde 
alle de relevante bestemmelsene til Ver-
dens handelsorganisasjon. Begrepet 
forskning, herunder eksperimentell utvik-
ling, bør anvendes i samsvar med Frascati-
håndboken, som er utarbeidet av OECD, 
mens begrepet innovasjon bør anvendes i 
samsvar med Oslo-håndboken, som er utar-
beidet av OECD og Eurostat, på grunnlag 
av en bred tilnærming som omfatter sosial 
innovasjon og utforming. Som i det tidli-
gere rammeprogrammet Horisont 2020 bør 
det fortsatt tas hensyn til OECDs definisjo-
ner av teknologimodenhet (TRL) i forbin-
delse med klassifiseringen av teknologisk 
forskning, produktutvikling og demonstra-
sjon, og definisjonen av typer tiltak som står 
til rådighet for forslagsinnbydelser. Det bør 
ikke gis tilskudd til tiltak dersom aktivite-
tene overstiger TRL 8. Arbeidsprogrammet 
for en gitt innbydelse under søylen «Glo-

7 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1291/2013 
av 11. desember 2013 om opprettelse av Horisont 2020 – 
rammeprogrammet for forskning og innovasjon (2014–
2020) og om oppheving av beslutning nr. 1982/2006/EF 
(EUT L 347 av 20.12.2013, s. 104).
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bale utfordringer og konkurransedyktig 
europeisk næringsliv» kan gi tilskudd til 
produktvalidering og markedsintroduksjon 
i stor målestokk.

(13a) Programmet bør bidra til rom-mål på et 
utgiftsnivå som minst og forholdsmessig til-
svarer utgiftsnivået i det tidligere ramme-
programmet Horisont 2020, som ble oppret-
tet ved europaparlaments- og rådsforord-
ning (EU) nr. 1291/2013.

(14) Kommisjonens melding om midtveisevalue-
ringen av Horisont 2020 (COM(2018) 2 
endelig), Europaparlamentets rapport om 
vurderingen av gjennomføringen av Hori-
sont 2020 i lys av dets foreløpige evaluering 
og det niende forslaget til rammeprogram 
(2016/2147(INI)) samt Rådets konklusjo-
ner i «From Interim Evaluation of Horizon 
2020 towards the ninth Framework Pro-
gramme» har levert et sett av anbefalinger 
til dette programmet, herunder regler for 
deltakelse og formidling, som bygger på 
erfaringene fra det tidligere programmet 
og synspunkter fra EU-institusjoner og 
berørte parter. Disse anbefalingene omfat-
ter at det foreslås tiltak for å fremme «hjer-
nemobilitet» og åpenhet i FoI-nettverk med 
sikte på mer ambisiøs investering for å nå 
en kritisk masse og oppnå størst mulig virk-
ning; støtte til banebrytende innovasjon; 
prioritering av unionsinvesteringer i 
forskning og innovasjon (FoI) på områder 
med høy tilleggsverdi, særlig rettet mot 
samfunnsoppdrag, full, velinformert og ret-
tidig borgerdeltakelse og omfattende kom-
munikasjon; rasjonalisering av Unionens 
finansieringslandskap med sikte på full 
utnytting av FoI-potensialet, herunder 
forskningsinfrastrukturer i hele Unionen, 
blant annet gjennom effektivisering av de 
ulike partnerskapsinitiativene og samfinan-
sieringsordningene; å utvikle flere og mer 
konkrete synergier mellom Unionens ulike 
finansieringsinstrumenter, særlig ved å 
redusere ikke-komplementær interven-
sjonslogikk og kompleksitet ved de ulike 
formene for finansiering, og også med sikte 
på å bidra til å mobilisere underutnyttet 
FoI-potensiale i hele Unionen; å styrke 
internasjonalt samarbeid og fremme åpen-
het overfor tredjelands deltakelse; og å fort-
sette forenklingsarbeidet på grunnlag av 
erfaringene fra gjennomføringen av Hori-
sont 2020.

(15) På grunn av den særlige oppmerksomhe-
ten som må rettes mot samordning og kom-
plementaritet mellom ulike unionspolitik-
ker, bør programmet etterstrebe synergier 
med andre unionsprogrammer når det gjel-
der alt fra utforming og strategisk planleg-
ging til prosjektutvelging, forvaltning, kom-
munikasjon, formidling og utnytting av 
resultater, til overvåking, revisjon og sty-
ring. Når det gjelder finansieringen av FoI-
aktiviteter, bør synergier gjøre det mulig å 
harmonisere regler, herunder regler for 
støtteberettigede kostnader, i størst mulig 
utstrekning. Med sikte på å unngå overlap-
ping og duplisering samt for å øke mobilise-
ringen av EU-finansiering og redusere den 
administrative byrden for søkerne og støt-
temottakerne, kan synergier fremmes sær-
lig gjennom alternativ, kombinert, kumula-
tiv finansiering og overføring av midler.

(15a) I samsvar med forordning [Den europeiske 
unions gjenopprettingsinstrument] og 
innenfor de grensene for midler som er 
fastsatt der, bør gjenopprettings- og stabili-
tetstiltak under dette programmet gjen-
nomføres for å håndtere den hittil usette 
virkningen av covid-19-krisen.  Slike til-
leggsmidler bør brukes slik at de sikrer 
overholdelse av fristene som er fastsatt i 
forordning [ERI]8. Slike tilleggsmidler bør 
utelukkende tildeles for forsknings- og inn-
ovasjonstiltak som har som formål å hånd-
tere konsekvensene av covid-19-krisen, 
særlig de økonomiske, sosiale og sam-
funnsmessige virkningene.

(16) For å oppnå størst mulig virkning av EU-
finansiering og det mest effektive bidraget 
til Unionens politiske mål og forpliktelser 
bør Unionen inngå europeiske partnerskap 
med private og/eller offentlige partnere. 
Slike partnere omfatter industrien, SMB-er, 
universiteter, forskningsinstitusjoner, 
berørte parter innenfor FoI, organer som 
har en forpliktelse til å yte offentlig tjeneste 
på lokalt, regionalt, nasjonalt eller interna-
sjonalt plan, eller sivilsamfunnsorganisasjo-
ner som stiftelser og ikke-statlige organisa-
sjoner som støtter og/eller utfører 
forskning og innovasjon, forutsatt at de 
ønskede virkningene kan oppnås mer effek-
tivt i partnerskap enn av Unionen alene.

8 Kommisjonens forslag (COM (2020) 459) om endring av 
forordningen om Horisont Europa.
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(16a) Det bør være mulig, avhengig av medlems-
statens beslutning, å anse bidragene fra 
programmer som samfinansieres av Det 
europeiske fond for regionutvikling 
(ERDF), Det europeiske sosialfond+ 
(ESF+), Det europeiske hav- og fiskerifond 
(EHFF) og Det europeiske fond for utvik-
ling av landdistriktene (EAFRD, som et 
bidrag fra den deltakende medlemsstaten 
til europeiske partnerskap under dette pro-
grammet. Dette berører imidlertid ikke 
behovet for å overholde alle bestemmelser 
som får anvendelse på disse bidragene som 
fastsatt i [ny forordning om felles bestem-
melser] og de fondsspesifikke forordnin-
gene.

(17) Programmet bør styrke samarbeidet mel-
lom europeiske partnerskap og private og/
eller offentlige partnere på internasjonalt 
plan, blant annet ved å tiltre forsknings- og 
innovasjonsprogrammer og investeringer i 
forskning og innovasjon på tvers av lande-
grensene til gjensidig nytte for mennesker 
og foretak, samtidig som Unionen kan 
hevde sine interesser på strategiske områ-
der.

(17a) «FET-flaggskip» har vist seg å være et vir-
kningsfullt og effektivt instrument som gir 
fordeler for samfunnet gjennom en felles, 
samordnet innsats fra Unionen og med-
lemsstatene. Aktiviteter som gjennomføres 
innenfor FET-flaggskipene «Grafen», 
«Menneskehjerneprosjektet» og «Kvante-
teknologi», som støttes under Horisont 
2020, vil fortsatt bli støttet under Horisont 
Europa gjennom forslagsinnbydelser som 
inngår i arbeidsprogrammet. Forberedende 
tiltak som støttes under FET-flaggskipdelen 
av Horisont 2020, vil bidra til den strate-
giske planleggingsprosessen under Hori-
sont Europa og bidra med informasjon til 
arbeidet med samfunnsoppdrag, samfinan-
sierte partnerskap / partnerskap under 
samme program samt regelmessige for-
slagsinnbydelser.

(18) Det felles forskningssenter (FFS) bør fort-
satt levere uavhengig, kunderettet vitenska-
pelig dokumentasjon og teknisk støtte til 
Unionens politikk gjennom hele den poli-
tiske prosessen. FFSs direkte tiltak bør 
gjennomføres på en fleksibel, effektiv og 
gjennomsiktig måte, idet det tas hensyn til 
behovene i forbindelse med Unionens poli-
tikk og de relevante behovene til FFSs bru-
kere, og sikre beskyttelse av Unionens øko-

nomiske interesser. FFS bør fortsette å 
generere tilleggsmidler.

(19) Søylen «Innovativt Europa» bør omfatte en 
rekke tiltak for integrert støtte for å opp-
fylle behovene til entreprenører og entre-
prenørskap med sikte på å virkeliggjøre og 
framskynde banebrytende innovasjon for å 
oppnå rask markedsvekst, samt for å 
fremme Unionens strategiske autonomi og 
samtidig beholde en åpen økonomi. Den 
bør utgjøre et felles kontaktpunkt for å til-
trekke og støtte alle typer innovatører og 
innovative selskaper, herunder SMB-er, 
nystartede foretak og i unntakstilfeller små 
selskaper med middels markedsverdi, med 
potensiale for oppskalering på internasjo-
nalt plan og på unionsplan, og tilby raske og 
fleksible tilskudd og samfinansiering, her-
under med private investorer. Disse målene 
bør søkes nådd gjennom opprettelsen av 
Det europeiske innovasjonsrådet (EIC). 
Denne søylen bør også støtte Det euro-
peiske institutt for innovasjon og teknologi 
(EIT) og de europeiske innovasjonsøkosys-
temene i bred forstand, særlig gjennom 
partnerskap med nasjonale og regionale 
innovasjonsstøtteaktører.

(19a) I henhold til denne forordningen, og særlig 
for de aktivitetene som gjennomføres under 
EIC, er et nystartet foretak en SMB i den 
tidlige fasen av livssyklusen (herunder 
knoppskytingsforetak knyttet til universite-
ter), som er rettet mot innovative løsninger 
og en skalerbar forretningsmodell, og som 
er autonom i henhold til artikkel 3 i vedleg-
get til kommisjonsrekommandasjon 2003/
361/EF9; og med «selskap med middels 
markedsverdi» menes et selskap som ikke 
omfattes av definisjonen av svært små, små 
og mellomstore bedrifter i kommisjonsre-
kommandasjon 2003/361/EF, og som har 
mellom 250 og 3000 ansatte, der antall 
ansatte beregnes i samsvar med artikkel 3, 
4, 5 og 6 i avdeling I i vedlegget til nevnte 
rekommandasjon; et lite selskap med mid-
dels markedsverdi er et selskap med mid-
dels markedsverdi som har inntil 499 
ansatte.

(20) De politiske målene for dette programmet 
vil også søkes nådd gjennom finansielle 
instrumenter og budsjettgaranti innenfor 

9 Kommisjonsrekommandasjon 2003/361/EF av 6. mai 2003 
om definisjonen av svært små, små og mellomstore bedrif-
ter (EUT L 124 av 20.5.2003, s. 36).
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rammene av InvestEU-fondet, og dermed 
fremme synergier mellom de to program-
mene.

(21) EIC bør sammen med andre deler av Hori-
sont Europa stimulere alle former for inno-
vasjon, fra trinnvis til banebrytende og dis-
ruptiv, og særlig markedsskapende innova-
sjon. EIC bør gjennom sine instrumenter 
Stifinneren («Pathfinder») og Akselerato-
ren («Accelerator») ha som formål å identi-
fisere, utvikle og innføre høyrisikoinnova-
sjon av alle typer, herunder trinnvis, med 
hovedvekt på banebrytende, disruptive og 
høyteknologiske innovasjoner som har 
potensiale til å bli markedsskapende inno-
vasjoner. Gjennom sammenhengende og 
særlig tilpasset støtte bør EIC fylle det 
nåværende tomrommet når det gjelder 
offentlig støtte til og private investeringer i 
banebrytende innovasjon. EICs instrumen-
ter krever særlige rettslige og administra-
tive funksjoner som gjenspeiler dets mål, 
særlig markedsinnføringsaktiviteter.

(22) EICs Akselerator vil bygge bro over finansi-
eringskløften mellom forskning, fasen før 
massekommersialisering og før oppskale-
ring av selskaper. Akseleratoren vil særlig 
støtte operasjoner med stort potensiale 
som innebærer så stor teknologisk/viten-
skapelig eller finansiell risiko eller forvalt-
ningsrisiko og/eller markedsrisiko at de 
ennå ikke anses som lønnsomme og derfor 
ikke kan tiltrekke betydelige investeringer 
fra markedet, og dermed utfylle InvestEU-
programmet.

(22a) I nær synergi med InvestEU bør EICs 
Akselerator, gjennom støtteformene blan-
det finansiering og egenkapitalfinansier-
ing, finansiere SMB-er, herunder nystar-
tede foretak, og i unntakstilfeller prosjekter 
som drives av små selskaper med middels 
markedsverdi, som enten ennå ikke klarer 
å generere inntekter, eller ennå ikke er 
lønnsomme, eller ennå ikke klarer å til-
trekke tilstrekkelige investeringer til å gjen-
nomføre forretningsplanen for sine prosjek-
ter fullt ut. Slike støtteberettigede enheter 
vil ikke bli ansett som lønnsomme, selv om 
en del av deres investeringsbehov kunne ha 
blitt eller kan bli dekket av en eller flere 
investorer som private eller offentlige ban-
ker, «familieforetak», venturekapitalfond, 
forretningsengler osv. På denne måten vil 
EICs Akselerator bøte på markedssvikt og 
finansiere lovende, men ennå ikke lønn-

somme enheter som deltar i banebrytende, 
markedsskapende innovasjonsprosjekter. 
Når disse prosjektene blir lønnsomme, kan 
de i en senere utviklingsfase finansieres 
gjennom InvestEU.

(22b) Blandet finansiering bør utgjøre hovedde-
len av budsjettet for EICs Akselerator, 
mens den rene tilskuddsstøtten fra EICs 
Akselerator til SMB-er, herunder nystar-
tede foretak, i henhold til artikkel 43 bør til-
svare den som gis i budsjettet for SMB-
instrumentet i det tidligere rammepro-
grammet Horisont 2020, opprettet ved 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) 
nr. 1291/201310.

(23) EIT bør, hovedsakelig gjennom sine kunn-
skaps- og innovasjonsnettverk (KI-nett-
verk) og ved å utvide EITs regionale inno-
vasjonsordning, ha som formål å styrke inn-
ovasjonsøkosystemer som håndterer glo-
bale utfordringer, ved å fremme integrerin-
gen av innovasjon, forskning, høyere 
utdanning og entreprenørskap. I samsvar 
med EIT-forordningen og dens strategiske 
forsknings- og innovasjonsprogram bør EIT 
fremme innovasjon i sine aktiviteter og øke 
sin støtte til integreringen av høyere utdan-
ning innenfor innovasjonsøkosystemer, 
særlig ved å fremme entreprenørskapsut-
danning og sterkt tverrfaglig samarbeid 
mellom næringslivet og akademia, og iden-
tifisere potensielle ferdigheter for framti-
dige innovatører med sikte på å håndtere 
globale utfordringer, blant annet avanserte 
digitale ferdigheter og innovasjonsferdig-
heter. EITs støtteordninger bør være til for-
del for EIC-støttemottakere, og nystartede 
foretak fra EITs KI-nettverk bør ha foren-
klet og dermed raskere tilgang til EIC-til-
tak. EITs satsing på innovasjonsøko-
systemer bør gjøre at det passer naturlig 
inn under søylen «Innovativt Europa», men 
det bør også støtte de andre søylene, alt 
etter hva som er relevant. Unødvendig over-
lapping mellom KI-nettverk og andre 
instrumenter innenfor samme område, sær-
lig andre partnerskap, bør unngås.

10 Følgende erklæring fra Kommisjonen forventes offentlig-
gjort i EUT C-serien når den endelige teksten til forordnin-
gen er vedtatt: «Kommisjonen har til hensikt å gjennomføre 
budsjettet for EICs Akselerator på en måte som sikrer at 
den rene tilskuddsstøtten til SMB-er, herunder nystartede 
foretak, tilsvarer støtten som ble gitt i budsjettet for SMB-
instrumentet i programmet Horisont 2020, i samsvar med 
vilkårene fastsatt i artikkel 43 nr. [X] og betraktning [22b] i 
forordningen om Horisont Europa».
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(24) Å sikre og bevare like vilkår for selskaper 
som konkurrerer på et gitt marked, bør 
være et viktig krav i forbindelse med alle 
typer innovasjon, herunder banebrytende, 
disruptiv og trinnvis innovasjon, for at de 
skal oppnå framgang og dermed gjøre det 
mulig for mange små og mellomstore inno-
vatører å bygge opp sin FoI-kapasitet, få 
avkastning på sine investeringer og erobre 
en andel av markedet.

(25) Programmet bør fremme og integrere sam-
arbeid med tredjeland og internasjonale 
organisasjoner samt initiativer basert på 
Unionens interesser, gjensidig nytte, inter-
nasjonale forpliktelser, vitenskapsdiplomati 
og, så langt det er mulig, gjensidighet. Det 
internasjonale samarbeidet bør ha som for-
mål å styrke Unionens fremragende kvalitet 
innenfor forskning og innovasjon, tiltrek-
ningskraft, evnen til å beholde de beste 
talentene og økonomisk og industriell kon-
kurranseevne, håndtere globale utfordrin-
ger, blant annet De forente staters mål for 
bærekraftig utvikling («bærekraftsmå-
lene») ved å følge prinsippene for Agenda 
2030 og Paris-avtalen i henhold til De for-
ente nasjoners rammekonvensjon om kli-
maendring, og støtte Unionens utenrikspo-
litikk. En tilnærming med generell åpning 
for internasjonal deltakelse og målrettede 
internasjonale samarbeidstiltak bør følges, 
blant annet gjennom hensiktsmessige 
bestemmelser om støtteberettigelse for 
enheter som er etablert i land med lav til 
middels inntekt. Unionen bør etterstrebe å 
inngå internasjonale samarbeidsavtaler 
med tredjeland på forsknings- og innova-
sjonsområdet. Samtidig bør assosiering av 
tredjeland fremmes, særlig i forbindelse 
med programmets samarbeidsdeler, i tråd 
med assosieringsavtaler og med vektleg-
ging av tilleggsverdien for Unionen. Når 
assosierte lands finansielle bidrag til pro-
grammet fastsettes, bør Kommisjonen ta 
hensyn til i hvilket omfang rettssubjekter 
fra disse landene deltar i programmets 
ulike deler.

(26) For å oppnå nærmere forbindelser mellom 
vitenskap og samfunn og få størst mulig 
nytte av samspillet mellom dem bør pro-
grammet engasjere og involvere alle sam-
funnsaktører, som borgere og sivil-
samfunnsorganisasjoner, for i fellesskap å 
utforme og skape ansvarlige FoI-dagsorde-
ner og innhold, og gjennomgående proses-

ser som håndterer borgernes og sivil-
samfunnets bekymringer, behov og for-
ventninger, fremmer vitenskapelig utdan-
ning, gjør vitenskapelig kunnskap lettere 
tilgjengelig og letter borgernes og sivil-
samfunnsorganisasjoners deltakelse i pro-
grammets aktiviteter. Dette bør gjøres gjen-
nom hele programmet og gjennom særskilt 
utvalgte aktiviteter i delen «Bredere delta-
kelse og styrking av det europeiske 
forskningsområdet». Borgernes og sivil-
samfunnets engasjement i forskning og inn-
ovasjon bør forenes med oppsøkende virk-
somhet for å oppnå og opprettholde offent-
lighetens støtte til programmet. Program-
met bør også ha som formål å fjerne hind-
ringer for og fremme synergier mellom 
vitenskap, teknologi, kunst og kultur for å 
skape nye former for bærekraftig innova-
sjon. De tiltakene som treffes med sikte på 
å forbedre borgeres og sivilsamfunns delta-
kelse i de støttede prosjektene, bør overvå-
kes.

(27) I programmet bør det, når det er hensikts-
messig, tas hensyn til særtrekkene til de 
mest fjerntliggende regionene som angitt i 
artikkel 349 i TEUV og i tråd med Kommi-
sjonens melding «A stronger and renewed 
strategic partnership with the EU’s outer-
most regions», som Rådet har sluttet seg 
til11.

(28) Aktivitetene som utvikles under program-
met, bør ha som formål å fjerne forskjells-
behandling og ulikheter som er basert på 
kjønn, bedre balansen mellom arbeidsliv og 
privatliv, og fremme likestilling mellom 
kvinner og menn innenfor forskning og inn-
ovasjon, herunder prinsippet om likelønn 
uten forskjellsbehandling på grunnlag av 
kjønn, i tråd med artikkel 2 og 3 i traktaten 
om Den europeiske union og artikkel 8 og 
157 i TEUV. Likestillingsperspektivet bør 
integreres på tilfredsstillende måte i 
forsknings- og innovasjonsinnholdet, og 
skal følges opp på alle stadier i forsknings-
syklusen. I tillegg bør aktivitetene under 
programmet ha som formål å fjerne for-
skjellsbehandling og fremme likebehand-
ling og mangfold i alle aspekter ved 
forskning og innovasjon, med hensyn til 

11 Kommisjonens melding med tittelen «A stronger and rene-
wed strategic partnership with the EU’s outermost regi-
ons» (COM (2017) 623 endelig).
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alder, funksjonshemning, rase og etnisitet, 
religion eller tro, og seksuell legning.

(29) I lys av forsvarsindustrisektorens særtrekk 
bør de nærmere bestemmelsene om Unio-
nens finansiering av forsvarsforskningspro-
sjekter fastsettes i forordning … om oppret-
telse av Det europeiske forsvarsfondet12, 
der reglene for deltakelse i forsvarsfors-
kning defineres. Aktiviteter som gjennom-
føres innenfor rammene av Det europeiske 
forsvarsfondet, bør være rettet utelukkende 
mot forsvarsforskning og -utvikling, mens 
aktiviteter som gjennomføres innenfor ram-
mene av særprogrammet, bør være rettet 
utelukkende mot sivile anvendelsesområ-
der. Unødvendig overlapping bør unngås.

(30) I denne forordningen fastsettes en finansi-
eringsramme for programmet. Beløpet som 
angis i denne forordningen, skal utgjøre det 
viktigste referansebeløpet i henhold til 
[henvisningen skal oppdateres etter behov i 
henhold til den nye tverrinstitusjonelle 
avtalen: nr. 17 i den tverrinstitusjonelle avta-
len av 2. desember 2013 mellom Europapar-
lamentet, Rådet og Kommisjonen om bud-
sjettdisiplin, samarbeid i budsjettsaker og 
god økonomistyring13], for Europaparla-
mentet og Rådet ved den årlige budsjettbe-
handlingen. Den finansielle rammen består 
av et beløp på 580 000 000 euro i gjeldende 
priser for særprogrammet nevnt i artikkel 1 
nr. 3 bokstav a) og for Det europeiske insti-
tutt for innovasjon og teknologi (EIT), i tråd 
med felleserklæringen fra Europaparlamen-
tet, Rådet og Kommisjonen om styrking av 
særprogrammer og tilpasning av grunnleg-
gende rettsakter, av [dato].

(31) Europaparlaments- og rådsforordning (EU, 
Euratom) 2018/104614 («finansforordnin-
gen») får anvendelse på dette programmet. 
Finansforordningen fastsetter regler for 
gjennomføringen av Unionens budsjett, 
herunder regler for tilskudd, pristildelin-

ger, innkjøp, indirekte forvaltning, finansi-
elle instrumenter, budsjettgarantier, finansi-
ell støtte og betaling av eksterne eksperter.

(31a) I samsvar med artikkel 193 nr. 2 i forord-
ning (EU, Euratom) nr. 2018/1046 kan det 
gis tilskudd for et tiltak som allerede er 
påbegynt, forutsatt at søkeren kan godt-
gjøre behovet for å iverksette tiltaket før til-
skuddsavtalen ble undertegnet. Kostnader 
som har påløpt før inngivelse av søknaden 
om tilskudd, er imidlertid ikke støtteberet-
tigede, unntatt i behørig begrunnede unn-
takstilfeller. For å unngå brudd i Unionens 
støtte som kan skade Unionens interesser, 
bør det i finansieringsbeslutningen i et 
begrenset tidsrom ved begynnelsen av den 
flerårige finansielle rammen for 2021–2027, 
og bare i behørig begrunnede tilfeller, være 
mulig å tilkjenne aktiviteter og kostnader 
fra begynnelsen av regnskapsåret 2021 støt-
teberettigelse, selv om de er gjennomført 
og påløpt før søknaden om tilskudd inngis.

(31b) Administrativ forenkling, særlig reduksjon 
av støttemottakernes administrative byrde, 
bør hele tiden etterstrebes i forbindelse 
med programmet. Kommisjonen bør videre 
forenkle sine verktøyer og sin veiledning 
slik at de medfører minst mulig byrde for 
støttemottakerne. Kommisjonen bør særlig 
vurdere å utstede en forkortet versjon av 
veiledningen.

(31c) Gjennomføringen av det digitale indre mar-
ked og de økende mulighetene som oppstår 
gjennom tilnærmingen mellom digitale og 
fysiske teknologier, krever økte investerin-
ger. Programmet bør bidra til dette med en 
betydelig økning av utgiftene for de viktig-
ste digitale forsknings- og innovasjonsakti-
vitetene sammenlignet med rammepro-
grammet for forskning og innovasjon, Hori-
sont 202015. Dette bør sikre at Europa for-
blir ledende innenfor global forskning og 
innovasjon på det digitale området.

(31d) Kvanteforskning under klyngen «Digitalise-
ring, næringsliv og romvirksomhet» under 
søyle II bør prioriteres på grunn av dens 
avgjørende rolle i den digitale omstillingen, 
gjennom å utvide det europeiske vitenska-

12 Henvisningen skal oppdateres.
13 Henvisningen skal oppdateres: EUT C 373 av 20.12.2013, s. 

1. Avtalen er tilgjengelig på http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.373.01.0001.01. 
ENG&toc=OJ:C:2013:373:TOC 

14 Europaparlaments- og rådsforordning (EU, Euratom) 
2018/1046 av 18. juli 2018 om finansielle regler for Unio-
nens alminnelige budsjett, om endring av forordning (EU) 
nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, 
(EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/
2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og beslutning 
nr. 541/2014/EU og om oppheving av forordning (EU, 
Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 193 av 30.7.2018, s. 1).

15 6229/18: Communication from the Commission ‘A new, 
modern Multiannual Financial Framework for a European 
Union that deliver efficiently on its priorities post-2020’ 
identifiserer 13 milliarder euro brukt innenfor de viktigste 
digitale aktivitetene under rammeprogrammet for 
forskning og innovasjon, Horisont 2020 (COM(2018) 98 
endelig).
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pelige lederskapet og fremragende kvalitet 
innenfor kvanteteknologier, slik at det blir 
mulig å overholde det planlagte budsjettet 
som ble fastsatt i 2018.

(32) I samsvar med finansforordningen, europa-
parlaments- og rådsforordning (EU, Eura-
tom) nr. 883/201316 og rådsforordning (EF, 
Euratom) nr. 2988/9517, rådsforordning 
(Euratom, EF) nr. 2185/9618 og rådsforord-
ning (EU) 2017/193919 skal Unionens øko-
nomiske interesser beskyttes gjennom for-
holdsmessige tiltak, blant annet tiltak knyt-
tet til forebygging, avdekking, oppretting 
og etterforskning av uregelmessigheter, 
herunder bedrageri, til inndrivelse av tapte, 
urettmessig utbetalte eller feilaktig 
anvendte midler og, når det er hensikts-
messig, ilegging av administrative sanksjo-
ner. I samsvar med forordning (Euratom, 
EF) nr. 2185/96 og forordning (EU, Eura-
tom) nr. 883/2013 har Det europeiske kon-
toret for bedrageribekjempelse (OLAF) 
myndighet til å utføre administrative under-
søkelser, inkludert kontroller på stedet og 
inspeksjoner, for å fastslå om det har fore-
kommet bedrageri, korrupsjon eller annen 
ulovlig virksomhet som påvirker Unionens 
økonomiske interesser. Den europeiske 
påtalemyndigheten (EPPO) har i samsvar 
med forordning (EU) 2017/1939 myndig-
het til å etterforske og rettsforfølge straff-
bare forhold som påvirker Unionens økono-
miske interesser, som fastsatt i europaparla-
ments- og rådsdirektiv (EU) 2017/137120. I 
samsvar med finansforordningen skal 
enhver person eller enhet som mottar mid-

ler fra Unionen, samarbeide fullt ut om å 
beskytte Unionens økonomiske interesser, 
gi nødvendige rettigheter og tilgang for 
Kommisjonen, OLAF og Revisjonsretten, 
og EPPO for medlemsstater som deltar i 
styrket samarbeid i henhold til forordning 
(EU) 2017/1939, og sikre at eventuelle 
tredjeparter som deltar i gjennomføringen 
av Unionens tilskudd, gir tilsvarende rettig-
heter.

(32a) Tredjeland som er medlemmer av Det 
europeiske økonomiske samarbeidsom-
råde (EØS), kan delta i unionsprogrammer 
innenfor rammen av samarbeidet som er 
etablert i henhold til avtalen om Det euro-
peiske økonomiske samarbeidsområde21, 
som muliggjør gjennomføring av program-
mene med hjemmel i en beslutning vedtatt i 
henhold til avtalen. Tredjeland kan også 
delta på grunnlag av andre juridiske virke-
midler. Det bør innføres en egen bestem-
melse i denne forordningen om at tredje-
land skal gi nødvendige rettigheter og til-
gang for den ansvarlige anvisningsberetti-
gede, OLAF og Revisjonsretten, slik at de 
kan utøve sin myndighet fullt ut.

(33) I henhold til [henvisningen skal oppdateres 
etter behov i henhold til en ny beslutning 
om oversjøiske land og territorier (OLT-er): 
Artikkel 94 i rådsbeslutning 2013/755/
EU22] er personer og enheter som er eta-
blert i oversjøiske land eller territorier, 
berettiget til finansiering i samsvar med 
programmets regler og formål, og med 
eventuelle ordninger som gjelder for med-
lemsstaten og som det oversjøiske landet 
eller territoriet er knyttet til.

(34) I henhold til nr. 22 og 23 i den tverrinstitu-
sjonelle avtalen om bedre regelverksutfor-
ming av 13. april 2016 er det behov for å 
evaluere dette programmet på grunnlag av 
opplysninger som er innhentet gjennom 
særlige rapporterings- og overvåkingskrav, 
samtidig som overregulering og adminis-
trative byrder unngås, særlig for medlems-
statene og for programmets støttemotta-
kere. Disse kravene kan, når det er hen-
siktsmessig, omfatte målbare indikatorer 

16 Europaparlaments- og rådsforordning (EU, Euratom) nr. 
883/2013 av 11. september 2013 om undersøkelser som 
foretas av Det europeiske kontor for bedrageribekjempelse 
(OLAF), og om oppheving av europaparlaments- og råds-
forordning (EF) nr. 1073/1999 og rådsforordning (Eura-
tom) nr. 1074/1999 (EUT L 248 av 18.9.2013, s. 1).

17 Rådsforordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 av 18. desem-
ber 1995 om beskyttelse av De europeiske fellesskaps øko-
nomiske interesser (EFT L 312 av 23.12.1995, s. 1).

18 Rådsforordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 av 11. novem-
ber 1996 om kontroll og inspeksjon på stedet som foretas 
av Kommisjonen for å verne De europeiske fellesskaps 
økonomiske interesser mot bedrageri og andre uregelmes-
sigheter (EFT L 292 av 15.11.1996, s. 2).

19 Rådsforordning (EU) 2017/1939 av 12. oktober 2017 om 
gjennomføring av styrket samarbeid om opprettelse av Den 
europeiske påtalemyndighet («EPPO») (EUT L 283 av 
31.10.2017, s. 1).

20 Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2017/1371 av 5. 
juli 2017 om strafferettslig bekjempelse av bedrageri mot 
Unionens økonomiske interesser (EUT L 198 av 28.7.2017, 
s. 29).

21 EFT L 1 av 3.1.1994, s. 3.
22 Rådsbeslutning 2013/755/EU av 25. november 2013 om 

assosieringen av de oversjøiske land og territorier med 
Den europeiske union («assosieringsbeslutningen») (EUT 
L 344 av 19.12.2013, s. 1).
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som et grunnlag for å evaluere program-
mets virkninger på bakken.

(35) For å sikre effektiv vurdering av program-
mets framskritt i retning av målene bør 
myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar 
med artikkel 290 i TEUV gis til Kommisjo-
nen med sikte på å endre vedlegg V med 
hensyn til indikatorene for virkningsveier, 
når det anses nødvendig, og fastsette refe-
ranseverdier og mål samt utfylle denne for-
ordningen med bestemmelser om oppret-
telse av en ramme for overvåking og evalu-
ering. Det er særlig viktig at Kommisjonen 
holder hensiktsmessige samråd under sitt 
forberedende arbeid, herunder på ekspert-
nivå, og at slike samråd gjennomføres i 
samsvar med prinsippene fastsatt i den tver-
rinstitusjonelle avtalen om bedre regel-
verksutforming av 13. april 2016. For å 
sikre lik deltakelse i forberedelsen av dele-
gerte rettsakter skal Europaparlamentet og 
Rådet motta alle dokumenter samtidig som 
medlemsstatenes sakkyndige, og deres 
sakkyndige skal ha systematisk adgang til 
møter i Kommisjonens ekspertgrupper, 
som deltar i arbeidet med utforming av 
delegerte rettsakter.

(36) Sammenheng og synergier mellom Hori-
sont Europa og EUs romprogram vil 
fremme en globalt konkurransedyktig og 
innovativ europeisk romsektor, styrke 
Europas uavhengighet i forbindelse med 
adgang til og bruk av rommet i et sikkert 
og sikret miljø, og styrke Europas rolle som 
aktør på verdensplan. Fremragende 
forskning, banebrytende løsninger og etter-
følgende brukere innenfor Horisont Europa 
vil bli støttet av data og tjenester som stilles 
til rådighet gjennom romprogrammet.

(36a) Sammenheng og synergier mellom pro-
grammet og Erasmus+ vil fremme utbredel-
sen av forskningsresultater gjennom opplæ-
ringsaktiviteter, bringe innovasjonsånd til 
utdanningssystemet og sikre at utdannings- 
og opplæringsaktiviteter bygger på de sist 
oppdaterte forsknings- og innovasjonsakti-
vitetene. I den forbindelse vil programmet, 
etter pilottiltakene som ble lansert under 
Erasmus+ 2014–20 med hensyn til euro-
peiske universiteter, ved behov og på en 
synergetisk måte utfylle støtten som gis 
gjennom programmet Erasmus+ til euro-
peiske universiteter.

(36b) For å øke programmets virkning med hen-
syn til Unionens prioriteringer bør syner-

gier med programmer og instrumenter ret-
tet mot å oppfylle framvoksende behov i 
Unionen oppmuntres og etterstrebes, her-
under med ordningen for rettferdig over-
gang, gjenopprettings- og stabilitetsinnret-
ningen og EU4Health.

(37) Reglene for deltakelse og formidling bør i 
tilstrekkelig grad gjenspeile programmets 
behov, idet det tas hensyn til de ulike 
berørte partenes bekymringer og anbefa-
linger, samt midtveisevalueringen av Hori-
sont 202 som ble gjennomført med bistand 
fra uavhengige sakkyndige.

(38) Felles regler for hele programmet bør sikre 
en sammenhengende ramme som gjør det 
lettere å delta i programmer som støttes 
gjennom programbudsjettet, herunder del-
takelse i programmer som forvaltes av 
finansieringsorganer som EIT, felles initiati-
ver eller enhver annen struktur i henhold til 
artikkel 187 i TEUV, og deltakelse i pro-
grammer som iverksettes av medlemssta-
tene i henhold til artikkel 185 i TEUV. Det 
bør være mulig å vedta særlige regler, men 
unntak bør anvendes bare når det er 
strengt nødvendig og behørig begrunnet.

(39) Tiltak som omfattes av dette programmet, 
bør respektere de grunnleggende rettighe-
tene og overholde de prinsippene som er 
anerkjent særlig i Den europeiske unions 
pakt om grunnleggende rettigheter. Slike 
tiltak bør være i samsvar med alle rettslige 
forpliktelser, herunder internasjonalt regel-
verk og enhver relevant beslutning vedtatt 
av Kommisjonen, herunder Kommisjonens 
kunngjøring av 28. juni 201323, samt etiske 
prinsipper, som omfatter at krenking av 
forskningsintegriteten unngås. Det bør tas 
hensyn til uttalelsene fra Den europeiske 
gruppen for etikk innenfor vitenskap og ny 
teknologi, Den europeiske unions byrå for 
grunnleggende rettigheter og EUs datatil-
syn. Det bør også tas hensyn til artikkel 13 i 
TEUV i forbindelse med forskningsaktivite-
ter, og bruken av dyr til forskning og forsøk 
bør reduseres og til slutt erstattes med 
andre metoder24.

(39a) For å garantere fremragende vitenskap, og 
i tråd med artikkel 13 i Den europeiske uni-
ons pakt om grunnleggende rettigheter, 

23 EUT C 205 av 19.7.2013, s. 9.
24 ref. COM erklæring om EU-finansiering av forskning på 

menneskelige embryonale stamceller for Horisont Europa 
(fotnoten slettes i den endelige utgaven).
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bør programmet fremme respekten for aka-
demisk frihet i alle land som mottar midler 
fra programmet.

(40)  I tråd med målene for internasjonalt samar-
beid som er fastsatt i artikkel 180 og 186 i 
TEUV, bør også rettssubjekter som er eta-
blert i tredjeland, og internasjonale organi-
sasjoner oppfordres til å delta, på grunnlag 
av gjensidig nytte og Unionens interesser. 
Gjennomføringen av programmet bør skje i 
samsvar med tiltakene som er vedtatt i hen-
hold til artikkel 75 og 215 i TEUV, og bør 
være i samsvar med folkeretten. Når det 
gjelder tiltak knyttet til Unionens strate-
giske eiendeler, interesser, autonomi eller 
sikkerhet, kan deltakelse i programmets 
særlige tiltak begrenses til enheter som er 
etablert i medlemsstatene, eller til enheter 
som er etablert i bestemte assosierte land 
eller andre tredjeland, i tillegg til medlems-
statene. Ved en eventuell utelukkelse av 
rettssubjekter som er etablert i Unionen 
eller i assosierte land og direkte eller indi-
rekte kontrolleres av ikke-assosierte tredje-
land eller av rettssubjekter fra ikke-assosi-
erte land, bør det tas hensyn til både de risi-
koene som slike rettssubjekters deltakelse 
ville innebære, og de fordelene deltakelsen 
ville medføre.

(41) Ettersom det i programmet erkjennes at kli-
maendringer utgjør en av de største globale 
og samfunnsmessige utfordringene, og 
ettersom det gjenspeiler betydningen av å 
håndtere klimaendringene i tråd med Unio-
nens forpliktelser til å gjennomføre Paris-
avtalen og oppfylle De forente staters mål 
for bærekraftig utvikling, vil dette program-
met bidra til å integrere klimatiltak og til å 
nå det overordnede målet om at 30 % av 
EUs budsjettutgifter skal støtte klimamål. 
Klimaperspektivet skal integreres på en til-
fredsstillende måte i forsknings- og innova-
sjonsinnholdet, og skal anvendes på alle 
stadier i forskningssyklusen.

(41a) I forbindelse med den klimarelaterte vir-
kningsveien vil Kommisjonen rapportere 
om resultater, innovasjoner og samlede 
anslåtte virkninger av prosjekter som har 
betydning for klimaet, herunder per pro-
gramdel og per gjennomføringsmetode. I 
sin analyse bør Kommisjonen ta hensyn til 
de langsiktige økonomiske, samfunnsmes-
sige og miljømessige kostnadene og forde-
lene for europeiske borgere som følge av 
programaktiviteter, herunder innføringen 

av innovative løsninger for begrensning av 
og tilpasning til klimaendringene, anslått 
innvirkning på jobbskaping og foretakseta-
blering, økonomisk vekst og konkurranse-
evne, ren energi, helse og velferd (her-
under luft-, jord- og vannkvalitet). Resulta-
tene av denne konsekvensanalysen bør 
offentliggjøres, vurderes i forbindelse med 
Europas klima- og energimål og tas hensyn 
til i den etterfølgende strategiske planleg-
gingsprosessen og framtidige arbeidspro-
grammer.

(41b) Ettersom det er viktig å håndtere det dra-
matiske tapet av biologisk mangfold, bør 
forsknings- og innovasjonsaktiviteter under 
dette programmet bidra til bevaring og 
gjenoppretting av biologisk mangfold, og til 
å nå det overordnede målet om å sette av 
7,5 % av årlig pengebruk under den flerår-
ige finansielle rammen (MFF) 2021–2027 til 
mål knyttet til biologisk mangfold i 2024, og 
10 % i 2026 og 2027, samtidig som det tas 
hensyn til eksisterende overlapping mellom 
klimamålene og mangfoldsmålene i sam-
svar med den tverrinstitusjonelle avtalen 
mellom Europaparlamentet, Rådet og Kom-
misjonen om budsjettdisiplin, samarbeid i 
budsjettsaker og god økonomistyring.

(42) Horisontale finansielle regler vedtatt av 
Europaparlamentet og Rådet på grunnlag 
av artikkel 322 i traktaten om Den euro-
peiske unions virkemåte får anvendelse på 
denne forordningen. Disse reglene er fast-
satt i finansforordningen, og de fastlegger 
særlig framgangsmåten for å utarbeide og 
gjennomføre budsjettet gjennom tilskudd, 
priser, innkjøp og indirekte gjennomføring, 
og sørger for kontroll av finansielle aktø-
rers ansvar. Regler vedtatt på grunnlag av 
artikkel 322 i TEUV omfatter også en gene-
rell ordning med betingethet for å beskytte 
Unionens budsjett.

(43) Bruk av følsom bakgrunnsinformasjon eller 
uautoriserte personers tilgang til føl-
somme resultater kan medføre negative 
konsekvenser for Unionens eller en eller 
flere medlemsstaters interesser. Behandlin-
gen av fortrolige opplysninger og graderte 
opplysninger bør derfor være omfattet av 
all relevant unionsrett, herunder institusjo-
nenes vedtekter, for eksempel kommisjons-
beslutning (EU, Euratom) 2015/444, som 
fastsetter sikkerhetsregler for vern av gra-
derte EU-opplysninger.
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(44) Det er nødvendig å fastsette minstekrav for 
deltakelse, både som en allmenn regel der 
konsortiet bør omfatte minst ett rettssub-
jekt fra en medlemsstat, og med hensyn til 
særtrekkene ved særlige typer tiltak under 
programmet.

(45) Det er nødvendig å fastsette vilkår for EU-
finansiering til deltakere i tiltak under pro-
grammet. Tilskudd bør utgjøre hovedfor-
men for støtte i programmet. For å oppnå 
ytterligere forenkling bør de gjennomføres 
idet det tas hensyn til alle former for bidrag 
som er fastsatt i finansforordningen, her-
under faste beløp, finansiering etter takst 
eller enhetskostnader. Tilskuddsavtalen 
bør fastsette støttemottakernes rettigheter 
og forpliktelser, herunder koordinatorens 
rolle og oppgaver der det er relevant. Nært 
samarbeid med sakkyndige fra medlems-
statene bør sikres når malene for tilskudds-
avtaler utarbeides og ved eventuelle vesent-
lige endringer av disse, blant annet for å 
gjøre det enklere for støttemottakerne.

(46) Finansieringssatsene i denne forordningen 
angis som høyeste satser for å overholde 
samfinansieringsprinsippet.

(47) Programmet bør i samsvar med finansfor-
ordningen skape grunnlaget for en bredere 
aksept av støttemottakernes vanlige praksis 
for kostnadsberegning når det gjelder per-
sonalkostnader og enhetskostnader for 
internt fakturerte varer og tjenester (her-
under for store forskningsinfrastrukturer 
under Horisont 2020). Bruken av enhets-
kostnader for internt fakturerte varer og 
tjenester beregnet i samsvar med støtte-
mottakernes vanlige praksis for kostnads-
beregning, som kombinerer direkte kostna-
der og indirekte kostnader, bør være en 
mulighet som kan velges av alle støttemot-
takere. I denne forbindelse bør støttemotta-
kerne kunne ta med faktiske indirekte kost-
nader som er beregnet på grunnlag av for-
delingsnøkler, i slike enhetskostnader for 
internt fakturerte varer og tjenester.

(48) Den nåværende ordningen for refusjon av 
faktiske personalkostnader bør forenkles 
ytterligere ut fra det prinsippet prosjektba-
sert godtgjøring som er utviklet under 
Horisont 2020, og ytterligere tilpasses til 
finansforordningen med sikte på å redusere 
lønnsforskjellene mellom EU-forskerne 
som deltar i programmet.

(49) Deltakergarantifondet, som ble opprettet 
under Horisont 2020 og forvaltes av Kom-

misjonen, har vist seg å være en viktig 
beskyttelsesordning som reduserer risiko-
ene knyttet til skyldige beløp som mislig-
holdende deltakere ikke tilbakebetaler. 
Derfor bør «mottakergarantifondet» 
(«Beneficiary Guarantee Fund»), som 
omdøpes til den gjensidige forsikringsord-
ningen («Mutual Insurance Mechanism») 
(heretter kalt «ordningen»), videreføres og 
utvides til andre finansieringsorganer, sær-
lig til initiativer i henhold til artikkel 185 i 
TEUV. Ordningen kan utvides til støttemot-
takere under ethvert annet direkte forvaltet 
unionsprogram. På grunnlag av nøye over-
våking av mulig negativ avkastning på 
investeringer som er gjort gjennom ordnin-
gen, bør Kommisjonen treffe egnede 
begrensende tiltak for at ordningens inter-
vensjoner kan fortsette med sikte på å 
beskytte Unionens økonomiske interesser 
og å tilbakebetale støttemottakernes bidrag 
i forbindelse med betalingen av restbeløpet.

(50) Regler for utnytting og formidling av resul-
tater bør fastsettes for å sikre at støttemot-
takerne beskytter, utnytter, formidler og gir 
tilgang til disse resultatene, alt etter hva 
som er relevant. Det bør legges større vekt 
på å utnytte resultatene, og Kommisjonen 
bør identifisere og bidra til å gi støttemotta-
kerne større mulighet til å utnytte resulta-
ter, særlig i Unionen. I forbindelse med 
utnyttingen bør det tas hensyn til prinsip-
pene for dette programmet, herunder frem-
ming av innovasjon i Unionen og styrking 
av det europeiske forskningsområdet.

(51) De sentrale delene av systemet for forslags-
evaluering og utvelging i det foregående 
programmet Horisont 2020, med dets sær-
lige satsing på fremragende kvalitet og, der 
det er relevant, på «virkning» og «kvalitet 
og effektivitet i gjennomføringen», bør opp-
rettholdes. Forslagene bør fortsatt velges 
ut på grunnlag av en evaluering foretatt av 
uavhengige sakkyndige. Evalueringspro-
sessen bør utformes med sikte på å unngå 
interessekonflikt og partiskhet. Muligheten 
for en totrinns innlevering bør tas hensyn 
til og, når det er hensiktsmessig, kan ano-
nymiserte forslag evalueres på det første 
evalueringstrinnet. Når det er relevant, bør 
Kommisjonen fortsatt inndra uavhengige 
observatører i evalueringsprosessen. Når 
det gjelder EICs Stifinner-aktiviteter og 
samfunnsoppdrag, og i andre behørig 
begrunnede tilfeller som fastsatt i arbeids-
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programmet, kan det tas hensyn til nødven-
digheten av å sikre overordnet sammen-
heng i porteføljen av prosjekter, forutsatt at 
prosjektforslag har oversteget de gjeldende 
tersklene. Målene og framgangsmåtene for 
dette bør offentliggjøres på forhånd. I sam-
svar med artikkel 200 nr. 7 i finansforord-
ningen bør søkere få tilbakemelding om 
evalueringen av deres forslag, særlig 
begrunnelsen for avslag når det er relevant.

(52) For å redusere den administrative byrden 
for mottakere av unionsmidler bør prinsip-
pene om gjensidig tillit med hensyn til revi-
sjoner og vurderinger systematisk få anven-
delse på alle deler av programmet i samsvar 
med artikkel 126 og 127 i finansforordnin-
gen. Gjensidig tillit bør uttrykkelig kreves 
ved vurdering av andre sikkerhetselemen-
ter, for eksempel system- og prosessrevisjo-
ner.

(53) Særlige utfordringer på forsknings- og inn-
ovasjonsområdet bør håndteres ved hjelp 
av pristildelinger, herunder gjennom felles 
eller forbundne priser når det er relevant, 
tilrettelagt av Kommisjonen eller finansier-
ingsorganet sammen med andre unionsor-
ganer, assosierte land, andre tredjeland, 
internasjonale organisasjoner eller retts-
subjekter med ideelt formål. Prisene bør 
bidra til at programmålene nås.

(54) Finansieringstypene og gjennomføringsme-
todene i henhold til denne forordningen 
skal velges på grunnlag av deres evne til å 
nå spesifikke mål for tiltakene og gi resulta-
ter, idet det tas særlig hensyn til kontroll-
kostnadene, den administrative byrden og 
forventet risiko for manglende overhol-
delse. Dette bør omfatte vurdering av bruk 
av faste beløp, faste satser og utgifter per 
enhet.

(54a) For å sikre kontinuiteten i støtten innenfor 
det relevante politiske området og for å 
muliggjøre gjennomføringen av program-
met fra begynnelsen av den flerårige finan-
sielle rammen 2021–2027 bør denne forord-
ningen med tilbakevirkende kraft få anven-
delse fra begynnelsen av regnskapsåret 
2021 og tre i kraft så snart som mulig.

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN:

Avdeling I

Alminnelige bestemmelser

Artikkel 1

Formål

1. Ved denne forordningen opprettes Horisont 
2020 – rammeprogrammet for forskning og 
innovasjon («programmet») med en flerårig 
finansiell ramme (MMF) for 2021–2027, og 
den fastsetter reglene for deltakelse i og for-
midling av resultater fra indirekte tiltak under 
programmet samt rammene for Unionens 
støtte til forsknings- og innovasjonsaktiviteter i 
samme periode.

2. Forordningen fastsetter programmets mål, 
budsjettet for tidsrommet 2021–2027, former 
for EU-finansiering og regler for å gi slik finan-
siering.

3. Programmet skal gjennomføres gjennom
(a) særprogrammet opprettet ved beslutning 

…/…/EU,
(aa) et finansielt bidrag til EIT opprettet ved 

forordning (EF) nr. 294/2008.
(b) Særprogrammet for forsvarsforskning 

opprettet ved europaparlaments- og råds-
forordning …/…/EU om opprettelse av 
Det europeiske forsvarsfondet.

4. Begrepene «Horisont Europa», «program-
met» og «særprogrammet» som anvendes i 
denne forordningen, angår bare spørsmål som 
er relevante for det særprogrammet som 
beskrives i nr. 3 bokstav a), med mindre annet 
uttrykkelig er angitt.

EIT skal gjennomføre programmet i tråd med dets 
strategiske mål for tidsrommet 2021–2027, som 
fastsatt i EITs strategiske innovasjonsprogram, 
idet det tas hensyn til strategisk planlegging.

Artikkel 2

Definisjoner

I denne forordningen menes med
(1) «forskningsinfrastrukturer» anlegg som 

leverer ressurser og tjenester som forsker-
samfunnene bruker for å utføre forskning 
og fremme innovasjon på sine områder. 
Denne definisjonen omfatter tilknyttede 
menneskelige ressurser, og den dekker 
større utstyr og sett av instrumenter; kunn-
skapsinnretninger som samlinger, arkiver 
eller vitenskapelige datainfrastrukturer; IT-
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systemer, kommunikasjonsnettverk og 
enhver annen infrastruktur av enestående 
art som er åpen for eksterne brukere, og 
som er vesentlig for å oppnå fremragende 
kvalitet innenfor forskning og innovasjon. 
Når det er relevant, kan disse anvendes 
utenfor forskningsområdet, for eksempel 
innenfor utdanning eller offentlige tjenes-
ter, og de kan være samlet på ett sted, virtu-
elle eller distribuerte,

(2) «strategi for smart spesialisering» det 
samme som en strategi for smart spesialise-
ring som er definert i europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 1303/201325, og 
som oppfyller stimuleringsvilkårene i for-
ordning (EU) XX [forordningen om felles 
bestemmelser],

(3) «europeisk partnerskap» et initiativ utarbei-
det med tidlig medvirkning fra medlemssta-
ter og/eller assosierte land, der Unionen 
sammen med private og/eller offentlige 
partnere (for eksempel næringslivet, uni-
versiteter, forskningsorganisasjoner, orga-
ner som har en forpliktelse til å yte offentlig 
tjeneste på lokalt, regionalt, nasjonalt eller 
internasjonalt plan, eller sivilsamfunnsorga-
nisasjoner, herunder stiftelser og ikke-stat-
lige organisasjoner), som forplikter seg til å 
samarbeide om å støtte utvikling og gjen-
nomføring av et forskningsprogram og inn-
ovasjonsaktiviteter, herunder slike som er 
knyttet til markedet, lovgivning eller innfø-
ring av politikk,

(4) «åpen tilgang» praksis med å gi nettbasert 
tilgang til forskningsresultater fra tiltak 
som er finansiert gjennom programmet, 
vederlagsfritt for sluttbrukeren, i samsvar 
med artikkel 10 og artikkel 35 nr. 3 i denne 
forordningen,

(4a) «åpen vitenskap» en tilnærming til den 
vitenskapelige prosessen basert på åpent 
samarbeid, åpne verktøyer og åpen kunn-
skapsspredning, herunder bestemmelsene 
i artikkel 10,

(5) «samfunnsoppdrag» en portefølje av FoI-til-
tak som er basert på fremragende kvalitet 

og resultatorienterte, på tvers av fagområ-
der, som har som formål å

– nå et målbart mål innen en fastsatt frist, 
som ikke ville kunne nås gjennom enkelttil-
tak,

– påvirke samfunn og politikkutforming gjen-
nom vitenskap og teknologi, og

– være relevant for en betydelig del av den 
europeiske befolkningen og et bredt spek-
ter av europeiske borgere,

(6) «før-kommersielt offentlig innkjøp» offent-
lig innkjøp av forsknings- og utviklingstje-
nester som omfatter deling av risiko og 
nytte på markedsvilkår og konkurransedyk-
tig utvikling i faser, der innkjøpte 
forsknings- og utviklingstjenester er klart 
atskilt fra utplasseringen av kommersielle 
mengder sluttprodukter,

(7) «offentlig innkjøp av innovative løsninger» 
innkjøp der den offentlige oppdragsgive-
ren fungerer som første kunde for innova-
tive varer eller tjenester som ennå ikke er 
kommersielt tilgjengelige i stor målestokk, 
og som kan omfatte samsvarsprøving,

(8) «tilgangsrett» rett til å anvende resultater 
eller eksisterende kunnskap i henhold til 
vilkårene som fastsettes i samsvar med 
denne forordningen,

(9) «eksisterende kunnskap» alle data, all fag-
kunnskap eller alle opplysninger, uansett 
form eller type, både materielle og immate-
rielle, herunder rettigheter som immaterial-
rettigheter, som i) støttemottakerne har før 
de tiltrer tiltaket, og ii) støttemottakerne i 
en skriftlig avtale har identifisert som nød-
vendige for å gjennomføre tiltaket eller for å 
utnytte resultatene av tiltaket,

(10) «formidling» offentliggjøring av resultater 
på en hensiktsmessig måte (unntatt som 
følge av beskyttelse eller utnytting av resul-
tatene), herunder vitenskapelige publika-
sjoner i medier,

(11) «utnytting» anvendelse av resultatene 
enten for å drive annen forskning og inno-
vasjon enn den det berørte tiltaket omfatter, 
herunder blant annet kommersiell utnyt-
ting, for eksempel for å utvikle, skape, pro-
dusere og markedsføre et produkt eller en 
prosess, eller for å skape og tilby en tje-
neste, eller i forbindelse med standardise-
ringsaktiviteter,

(12) «rettferdige og rimelige vilkår» egnede vil-
kår, herunder eventuelle finansielle vilkår 
eller vilkår uten krav om vederlag, som tar 
hensyn til de særlige forholdene i forbin-

25 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1303/2013 
av 17. desember 2013 om fastsettelse av felles bestemmel-
ser om Det europeiske fond for regionutvikling, Det euro-
peiske sosialfond, Utjevningsfondet, Det europeiske fond 
for utvikling av landdistriktene og Det europeiske hav- og 
fiskerifond, og om fastsettelse av alminnelige bestemmel-
ser om Det europeiske fond for regionutvikling, Det euro-
peiske sosialfond, Utjevningsfondet og Det europeiske hav- 
og fiskerifond samt om oppheving av rådsforordning (EF) 
nr. 1083/2006.
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delse med en anmodning om tilgangsrett, 
for eksempel den faktiske eller potensielle 
verdien av resultatene eller den eksis-
terende kunnskapen som det anmodes om 
tilgangsrett til, og/eller omfanget, varighe-
ten eller andre særtrekk ved den planlagte 
utnyttingen,

(13) «finansieringsorgan» et organ eller en orga-
nisasjon, unntatt Kommisjonen, som 
omhandlet i artikkel 62 nr. 1 bokstav c) i 
finansforordningen, som Kommisjonen har 
tildelt budsjettgjennomføringsoppgaver 
gjennom programmet,

(14) «internasjonal europeisk forskningsorgani-
sasjon» en internasjonal organisasjon der 
flertallet av medlemmene er medlemsstater 
eller assosierte land, og som har som 
hovedformål å bidra til å fremme vitenska-
pelig og teknologisk samarbeid i Europa,

(15) «rettssubjekt» en fysisk person eller en juri-
disk person som er opprettet og anerkjent i 
henhold til nasjonal rett, unionsretten eller 
folkeretten, som har status som juridisk 
person og kan utøve rettigheter og påleg-
ges forpliktelser i eget navn, eller en enhet 
som ikke er et rettssubjekt i henhold til 
artikkel 197 nr. 2 bokstav c) i finansforord-
ningen,

(15 a) «land som omfattes av tiltak i rammepro-
grammet som skal bidra til bredere delta-
kelse» / «land med lav FoI-kapasitet» de 
landene som rettssubjekter må være eta-
blert i for å kunne opptre som koordinator 
for «Spredning av fremragende kvalitet og 
bredere deltakelse» under delen «Bredere 
deltakelse og styrking av det europeiske 
forskningsområdet» i Horisont Europa. 
Blant EUs medlemsstater vil dette gjelde 
Bulgaria, Kroatia, Kypros, Den tsjekkiske 
republikk, Estland, Hellas, Ungarn, Latvia, 
Litauen, Malta, Polen, Portugal, Romania, 
Slovakia og Slovenia, i hele programperio-
den. Når det gjelder assosierte land, vil 
listen bli utarbeidet på grunnlag av en indi-
kator og offentliggjort i arbeidsprogram-
met. På grunnlag av artikkel 349 i TEUV vil 
også rettssubjekter fra de mest fjerntlig-
gende regionene ha full mulighet til å opp-
tre som koordinator for denne delen,

(16) «rettssubjekt med ideelt formål» et retts-
subjekt som i sin juridiske form er ideelt, 
eller som er juridisk eller lovmessig forplik-
tet til ikke å dele ut utbytte til aksjeeierne 
eller enkelte medlemmer,

(16a) «SMB» svært små, små og mellomstore 
bedrifter som definert i kommisjonsrekom-
mandasjon 2003/361/EF,

(17) «lite selskap med middels markedsverdi» 
en enhet som ikke omfattes av definisjonen 
av svært små, små og mellomstore bedrif-
ter («SMB») i kommisjonsrekommanda-
sjon 2003/361/EF, og som har inntil 499 
ansatte, der antall ansatte beregnes i sam-
svar med avdeling I artikkel 3, 4, 5 og 6 i 
vedlegget til nevnte rekommandasjon,

(18) «resultater» enhver materiell eller immate-
riell virkning av tiltaket, for eksempel data, 
fagkunnskap eller informasjon, uansett 
form eller type, og uansett om det kan 
beskyttes eller ikke, samt eventuelle rettig-
heter knyttet til det, blant annet immaterial-
rettigheter,

(18a) «forskningsresultater» resultater skapt av 
tiltaket, som det kan gis tilgang til i form av 
vitenskapelige publikasjoner, data eller 
andre teknologiske resultater og prosesser 
som programvare, algoritmer, protokoller 
og bærbare datamaskiner,

(19) «Seal of Excellence» et sertifisert merke 
som viser at et forslag som er framlagt i for-
bindelse med en forslagsinnbydelse, ligger 
over alle evalueringstersklene som er fast-
satt i arbeidsprogrammet, men ikke kunne 
finansieres på grunn av et utilstrekkelig 
budsjett for denne innbydelsen i arbeids-
programmet, men som eventuelt kan motta 
støtte fra andre EU-finansieringskilder eller 
nasjonale finansieringskilder,

(19a) «strategisk FoI-plan» en gjennomførings-
rettsakt som fastsetter en strategi for å vir-
keliggjøre innholdet i arbeidsprogrammet, 
for en periode på høyst fire år, etter en bred 
og obligatorisk flerpartshøring. Den define-
rer prioriteringer, egnede tiltakstyper og 
former for gjennomføring som skal anven-
des,

(20) «arbeidsprogram» det dokumentet som 
Kommisjonen har vedtatt for gjennomførin-
gen av særprogrammet i samsvar med dets 
artikkel 12, eller et dokument med tilsva-
rende innhold og struktur som er vedtatt av 
et finansieringsorgan,

(21) «tilbakebetalingspliktig forskudd» den 
delen av den blandede finansieringen under 
Horisont Europa eller EIC, som svarer til et 
lån i henhold til avdeling X i finansforord-
ningen, men som tildeles direkte av Unio-
nen på ideelt grunnlag for å dekke kostna-
dene til aktiviteter som svarer til et innova-
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sjonstiltak, og som støttemottakeren skal 
tilbakebetale til Unionen på vilkårene som 
er fastsatt i kontrakten,

(22) «kontrakt» den avtalen som Kommisjonen 
eller et finansieringsorgan har inngått med 
et rettssubjekt, som gjennomfører et inno-
vasjons- og markedsinnføringstiltak, og 
som støttes gjennom blandet finansiering 
under Horisont Europa eller EIC,

(23) «graderte opplysninger» graderte EU-opp-
lysninger som definert i artikkel 3 i kommi-
sjonsbeslutning (EU, Euratom) 2015/444 
og graderte opplysninger fra medlemssta-
ter, graderte opplysninger fra tredjeland 
som Unionen har inngått en sikkerhetsav-
tale med, og graderte opplysninger fra 
internasjonale organisasjoner som Unionen 
har inngått en sikkerhetsavtale med,

(24) «blandingsoperasjon» tiltak som støttes 
gjennom EU-budsjettet, blant annet innen-
for rammen av en plattform for blandet 
finansiering i henhold til artikkel 2 nr. 6 i 
finansforordningen, med en kombinasjon 
av former for støtte som ikke skal tilbake-
betales, og/eller finansielle instrumenter 
fra Unionens budsjett med tilbakebetalings-
pliktige former for støtte fra utviklingsinsti-
tusjoner eller andre offentlige finansinstitu-
sjoner samt fra kommersielle finansinstitu-
sjoner og investorer,

(25) «blandet finansiering under Horisont 
Europa» finansiell støtte til et program for å 
finansiere innovasjons- og markedsinnfø-
ringsaktiviteter, som består av en bestemt 
kombinasjon av et tilskudd eller et tilbake-
betalingspliktig forskudd med en egenkapi-
talinvestering eller en annen form for støtte 
som skal tilbakebetales,

(25 aa) «forsknings- og innovasjonstiltak» et tiltak 
som hovedsakelig består av aktiviteter som 
har som formål å framskaffe ny kunnskap 
og/eller utforske muligheten for nye eller 
bedre teknologier, produkter, prosesser, tje-
nester eller løsninger. Dette kan omfatte 
grunnforskning og anvendt forskning, tek-
nologiutvikling og integrering, testing, 
demonstrasjon og validering av prototyper i 
liten målestokk i et laboratorium eller et 
simulert miljø,

(25b) «innovasjonstiltak» et tiltak som hovedsake-
lig består av aktiviteter direkte rettet mot å 
utarbeide planer og ordninger for eller 
utforme nye, endrede eller forbedrede pro-
dukter, prosesser eller tjenester, som kan 
omfatte utforming av prototyper, prøving, 

demonstrasjon, pilotprosjekter, produktvali-
dering i stor målestokk og markedsintro-
duksjon,

(25c) «banebrytende forskning under ERC (her-
under ERC-konseptprøving)» hovedsakelig 
forskerinitierte forskningstiltak, i regi av en 
eller flere støttemottakere (utelukkende 
ERC),

(25d) «tiltak for kompetanseutvikling og mobili-
tet» tiltak rettet mot å forbedre ferdigheter, 
kunnskap og karrieremuligheter for for-
skere basert på mobilitet mellom land og, 
dersom det er relevant, mellom sektorer 
eller fagområder,

(25e) «samfinansieringstiltak for program» et til-
tak som skal frambringe samfinansiering til 
et aktivitetsprogram som opprettes og/eller 
gjennomføres av enheter som forvalter og/
eller finansierer forsknings- og innovasjons-
programmer, bortsett fra Unionens finansi-
eringsorganer. Et slikt aktivitetsprogram 
kan støtte nettverksbygging og samord-
ning, forskning, innovasjon, pilottiltak og 
innovasjons- og markedsinnføringstiltak, til-
tak for kompetanseutvikling og mobilitet, 
holdningsskaping og kommunikasjon, 
spredning og utnytting, eventuell relevant 
finansiell støtte, for eksempel tilskudd, pri-
ser og innkjøp samt blandet finansiering 
under Horisont Europa, eller en kombina-
sjon av disse. Samfinansieringstiltaket kan 
gjennomføres av disse enhetene direkte 
eller av tredjeparter på deres vegne,

(25f) «tiltak for før-kommersielt innkjøp» et tiltak 
som har som hovedformål å virkeliggjøre 
før-kommersielle innkjøp, gjennomført av 
støttemottakere som er offentlige opp-
dragsgivere eller oppdragsgivende enheter,

(25g) «tiltak for offentlig innkjøp av innovative 
løsninger» et tiltak som hovedsakelig har 
som formål å virkeliggjøre felles eller sam-
ordnede offentlige innkjøp av innovative 
løsninger, gjennomført av støttemottakere 
som er oppdragsgivere eller offentlige opp-
dragsgivere,

(25h) «samordnings- og støttetiltak» et tiltak som 
bidrar til programmets mål, og som ikke er 
forsknings- og innovasjonsaktiviteter, unn-
tatt dersom de gjennomføres under «Spred-
ning av fremragende kvalitet og bredere 
deltakelse» under delen «Bredere delta-
kelse og styrking av det europeiske 
forskningsområdet»; og «nedenfra og opp»-
samordning uten samfinansiering av 
forskningsaktiviteter fra EU, som gir mulig-
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het for samarbeid mellom rettssubjekter fra 
medlemsstater og assosierte land med 
sikte på å styrke det europeiske forsknings-
området,

(25i) «motivasjonspris» en pris for å lede investe-
ring i en bestemt retning, ved å fastsette et 
mål før arbeidet utføres,

(25j) «anerkjennelsespris» en pris for å belønne 
tidligere resultater og fremragende arbeid 
etter at det er utført,

(25k) «innovasjons- og markedsinnføringstiltak» 
et tiltak som involverer et innovasjonstiltak 
og andre aktiviteter som er nødvendige for 
å innføre en innovasjon på markedet, her-
under oppskalering av selskaper, for yting 
av blandet finansiering under Horisont 
Europa (en blanding av finansiering av til-
skuddstypen og privat finansiering),

(25l) «indirekte tiltak» forsknings- og innova-
sjonsaktiviteter som Unionen støtter finan-
sielt, og som gjennomføres av deltakerne,

(25m) «direkte tiltak» forsknings- og innovasjons-
aktiviteter som gjennomføres av Kommisjo-
nen gjennom Det felles forskningssenter 
(FFS),

(27) «innkjøp» innkjøp som definert i artikkel 2 
nr. 49 i finansforordningen,

(28) «tilknyttet rettssubjekt» et rettssubjekt som 
definert i artikkel 187 nr. 1 i finansforord-
ningen,

(30) «innovasjonsøkosystem» et økosystem som 
på unionsplan samler enheter som har som 
mål å tilrettelegge for teknologiutvikling og 
-innovasjon. De omfatter forbindelser mel-
lom materielle ressurser (for eksempel 
økonomiske midler, utstyr og anlegg), insti-
tusjonelle enheter (for eksempel institusjo-
ner for høyere utdanning og støttetjenester, 
forskningsinstitutter, selskaper, ventureka-
pitalister og finansformidlere) og nasjonale, 
regionale og lokale politikkutformings- og 
finansieringsenheter.

Artikkel 3

Programmets mål

1. Programmets generelle mål er å sørge for at 
Unionens investeringer i forskning og innova-
sjon skaper vitenskapelige, teknologiske, øko-
nomiske og samfunnsmessige virkninger som 
styrker det vitenskapelige og teknologiske 
grunnlaget i Unionen og fremmer konkurran-
seevnen i alle medlemsstater, herunder i 
næringslivet, å oppfylle Unionens strategiske 
prioriteringer og bidra til å virkeliggjøre EUs 

mål og politikk, å bidra til å håndtere globale 
utfordringer, herunder nå målene for bære-
kraftig utvikling ved å følge prinsippene for 
Agenda 2030 og Paris-avtalen, samt å styrke 
det europeiske forskningsområdet. Program-
met skal dermed gi størst mulig tilleggsverdi 
for Unionen ved å vektlegge mål og aktiviteter 
som medlemsstatene ikke kan gjennomføre 
effektivt hver for seg, men gjennom samar-
beid.

2. Programmet har følgende spesifikke mål:
(a) Å utvikle, fremme og spre fremragende 

vitenskap, å støtte skaping og utbredelse av 
ny/nye kunnskap, ferdigheter, teknologier 
og løsninger av høy kvalitet basert på både 
grunnforskning og anvendt forskning, for-
skerutdanning og -mobilitet, å tiltrekke 
talenter på alle nivåer og å bidra til full med-
virkning fra Unionens talentpool i tiltak 
som støttes under dette programmet.

(b) Å utvikle kunnskap, å øke virkningen av 
forskning og innovasjon i forbindelse med 
utvikling av, støtte til og gjennomføring av 
Unionens politikk samt å støtte tilgangen til 
og utnyttingen av innovative løsninger i det 
europeiske næringslivet, særlig i SMB-er, 
og i samfunnet for å håndtere globale utfor-
dringer, herunder målene knyttet til klima-
endring og bærekraftig utvikling.

(c) Å fremme alle former for innovasjon, å til-
rettelegge for teknologisk utvikling, 
demonstrasjon og kunnskaps- og teknolo-
gioverføring og å styrke innføring og utnyt-
ting av innovative løsninger.

(d) Å optimere programmets bidrag med sikte 
på å styrke og øke det europeiske 
forskningsområdets virkning og tiltrek-
ningskraft, å fremme kvalitetsbasert delta-
kelse fra alle medlemsstater, herunder 
medlemsstater med lav FoI-kapasitet, i 
Horisont Europa samt å tilrettelegge for 
samarbeidsforbindelser innenfor europeisk 
forskning og innovasjon.

Artikkel 4

Programstruktur

1. Programmet består av følgende deler, som 
bidrar til de overordnede og spesifikke målene 
angitt i artikkel 3:
(1) Søyle I «Fremragende vitenskap», med føl-

gende komponenter:
(a) Det europeiske forskningsrådet (ERC),
(b) Marie Skłodowska-Curie-tiltak (MSCT),
(c) forskningsinfrastruktur.
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(2) Søyle II «Globale utfordringer og konkur-
ransedyktig europeisk næringsliv», med 
følgende komponenter:
(a) klyngen «Helse»,
(b) klyngen «Kultur, kreativitet og inklude-

rende samfunn»,
(ba)klyngen «Samfunnssikkerhet»,
(c) klyngen «Digitalisering, næringsliv og 

romvirksomhet»,
(d) klyngen «Klima, energi og mobilitet»,
(f) klyngen «Mat, bioøkonomi, naturres-

surser, landbruk og miljø»,
(g) Det felles forskningssenters (FFSs) 

direkte tiltak utenfor atomforsknings-
området.

(3) Søyle III «Innovativt Europa», med føl-
gende komponenter:
(a) Det europeiske innovasjonsrådet (EIC),
(b) europeiske innovasjonsøkosystemer,
(c) Det europeiske institutt for innovasjon 

og teknologi (EIT), opprettet ved for-
ordning (EF) nr. 294/2008.

(4) Delen «Bredere deltakelse og styrking av 
det europeiske forskningsområdet», med 
følgende komponenter:
(a) Spredning av fremragende kvalitet og 

bredere deltakelse.
(b) Reform og forbedring av det europeiske 

FoI-systemet.
2. Hovedlinjene for aktivitetene er beskrevet i 

vedlegg I.

Artikkel 5

Forsvarsforskning og -utvikling

1. Aktiviteter som utføres under særprogram-
met omhandlet i artikkel 1 nr. 3 bokstav b), og 
som er fastsatt i forordningen om opprettelse 
av Det europeiske forsvarsfondet, skal uteluk-
kende være rettet mot forsvarsforskning og -
utvikling, med følgende mål og hovedlinjer for 
aktivitetene.
– Aktiviteter rettet mot å fremme konkurran-

seevnen, effektiviteten og innovasjonskapa-
siteten til den europeiske forsvarsteknolo-
giske og industrielle basen.

2. Denne forordningen får ikke anvendelse på 
det særprogrammet som er omhandlet i artik-
kel 1 nr. 3 bokstav b), med unntak av denne 
artikkelen, artikkel 1 nr. 1 og artikkel 9 nr. 1.

Artikkel 6 26

Strategisk planlegging og gjennomføring av 
samt former for EU-finansiering

1. Programmet skal gjennomføres gjennom 
direkte forvaltning i samsvar med finansfor-
ordningen eller gjennom indirekte forvaltning 
med finansieringsorganer nevnt i artikkel 62 
nr. 1 bokstav c) i nevnte forordning

2. Programmet kan bidra med finansiering til 
indirekte tiltak i enhver av de formene som er 
fastsatt i finansforordningen, særlig tilskudd, 
som skal være den viktigste formen for støtte 
under programmet. Det kan også bidra med 
finansiering i form av priser, innkjøp og finan-
sielle instrumenter innenfor blandingsopera-
sjoner og egenkapitalstøtte under EICs Akse-
lerator.

3. Reglene for deltakelse og formidling som fast-
settes i denne forordningen, får anvendelse på 
indirekte tiltak.

4. De viktigste tiltakstypene som skal anvendes 
under programmet, er angitt og definert i 
artikkel 2. De finansieringsformene som er 
omhandlet i nr. 2, skal anvendes på en fleksibel 
måte på tvers av alle programmålene, og 
anvendelsen av dem bestemmes på grunnlag 
av de særlige målenes behov og særtrekk.

5. Programmet skal også støtte direkte tiltak som 
gjennomføres av FFS. I tilfeller der slike tiltak 
bidrar til initiativer som opprettes i henhold til 
artikkel 185 eller artikkel 187 i TEUV, skal 
dette bidraget ikke anses som en del av det 
finansielle bidraget som er avsatt til disse initi-
ativene.

6. Gjennomføringen av særprogrammet og KI-
nettverkene under EIT skal støttes gjennom 
en gjennomsiktig og strategisk plan for 
forsknings- og innovasjonsaktiviteter som fast-
satt i særprogrammet, særlig for søylen «Glo-
bale utfordringer og konkurransedyktig euro-
peisk næringsliv», og dekker også relevante 
aktiviteter i andre søyler og delen «Bredere 
deltakelse og styrking av det europeiske 
forskningsområdet».

Kommisjonen skal sikre at medlemsstatene 
trekkes inn på et tidlig tidspunkt, og omfat-
tende kommunikasjon med Europaparlamen-
tet, utfylt med høring av berørte parter og all-
mennheten.

26 En erklæring fra Kommisjonen forventes offentliggjort i 
EUT C-serien når den endelige teksten til forordningen er 
vedtatt.
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Den strategiske planleggingen skal sikre 
samsvar med andre relevante unionsprogram-
mer og forenlighet med EUs prioriteringer og 
forpliktelser, og skal medføre økt komplemen-
taritet og synergi med nasjonale og regionale fi-
nansieringsprogrammer og -prioriteringer, og 
dermed styrke EFO. Områder for mulige sam-
funnsoppdrag og områder for mulige institusjo-
naliserte europeiske partnerskap skal fastset-
tes i vedlegg Va.

6a. Dersom det er hensiktsmessig med sikte på å 
gi raskere tilgang til midler for små samar-
beidskonsortier, kan det foreslås en «snarvei 
til forskning og innovasjon» (heretter kalt 
«snarveien») under noen av de forslagsinnby-
delsene som gjelder forskningstiltak og/eller 
innovasjonstiltak under søylen «Globale utfor-
dringer og konkurransedyktig europeisk 
næringsliv» og de delene som er knyttet til Det 
europeiske innovasjonsrådets Stifinner, i 
arbeidsprogrammet.

En innbydelse i forbindelse med snarveien 
skal ha følgende kumulative egenskaper:
– Forslagsinnbydelser etter «nedenfra og 

opp»-prinsippet.
– En kortere behandlingstid for tildeling, 

som ikke overstiger seks måneder.
– En støtte som gis bare til små samarbeids-

konsortier sammensatt av høyst seks ulike 
og uavhengige støtteberettigede rettssub-
jekter.

– Den finansielle støtten per konsortium er 
på høyst 2,5 millioner euro.

I arbeidsprogrammet skal de innbydel-
sene der snarveien brukes, identifiseres.

7. Aktiviteter under Horisont Europa skal gjen-
nomføres hovedsakelig gjennom åpne forslag-
sinnbydelser, herunder i forbindelse med sam-
funnsoppdrag og europeiske partnerskap.

Artikkel 6a

Prinsipper for programmet

1. Forsknings- og innovasjonsaktiviteter som 
gjennomføres under særprogrammet nevnt i 
artikkel 1 nr. 3 bokstav a) innenfor rammen av 
EIT, skal være rettet utelukkende mot sivile 
anvendelsesområder. Budsjettoverføringer 
mellom beløpet som er tildelt særprogrammet 
nevnt i artikkel 1 nr. 3 bokstav a) og EIT, og 
beløpet som er tildelt særprogrammet nevnt i 
artikkel 1 nr. 3 bokstav b), skal ikke være til-
latt, og unødig overlapping mellom de to pro-
grammene skal unngås.

2. Horisont Europa skal sikre en tverrfaglig til-
nærming og skal, når det er relevant, inne-
holde bestemmelser om integreringen av sam-
funnsvitenskap og humaniora på tvers av alle 
klynger og aktiviteter som utvikles under pro-
grammet, herunder spesifikke innbydelser 
knyttet til SVH-relaterte emner.

3. Programmets samarbeidsdeler skal sikre en 
balanse mellom lavere og høyere nivåer av tek-
nologisk modenhet slik at de dekker hele ver-
dikjeden.

3a. Programmet skal sikre effektiv fremming og 
integrering av samarbeid med tredjeland og 
internasjonale organisasjoner samt initiativer 
basert på gjensidig nytte, EUs interesser, 
internasjonale forpliktelser og, når det er hen-
siktsmessig, gjensidighet.

4. Programmet skal hjelpe land som omfattes av 
tiltak i rammeprogrammet som skal bidra til 
bredere deltakelse, med å øke deltakelsen i 
Horisont Europa og å fremme bred geografisk 
dekning i forbindelse med samarbeidsprosjek-
ter, herunder gjennom å spre fremragende 
vitenskap, styrke nye samarbeidsforbindelser 
og stimulere til «hjernemobilitet», og gjennom 
gjennomføringen av artikkel 20 nr. 3 og artik-
kel 45 nr. 4. Denne innsatsen skal gjenspeiles i 
nasjonale tiltak som treffes av medlemssta-
tene, herunder knyttet til fastsettelse av attrak-
tiv lønn for forskere, med støtte i form av uni-
onsmidler og nasjonale og regionale midler. 
Særlig oppmerksomhet skal rettes mot geo-
grafisk balanse, avhengig av situasjonen på det 
berørte forsknings- og innovasjonsområdet, 
evalueringsgrupper og organer, for eksempel 
råd og ekspertgrupper, uten at kriteriene for 
fremragende kvalitet undergraves.

5. Programmet skal sikre effektiv fremming av 
like muligheter for alle, og integrering av like-
stilling og likestillingsperspektivet i 
forsknings- og innovasjonsinnholdet, og skal 
behandle årsakene til manglende balanse mel-
lom kjønnene. Særlig oppmerksomhet skal 
rettes mot å sikre mest sikre lik kjønnsforde-
ling i evalueringsgrupper og i andre relevante 
rådgivende organer, for eksempel råd og 
ekspertgrupper.

5a. Horisont Europa skal gjennomføres i synergi 
med andre EU-finansieringsprogrammer og 
med sikte på administrativ forenkling i den 
grad det er mulig. En ikke-uttømmende liste 
over synergier med andre EU-finansierings-
programmer finnes i vedlegg IV.

5b. Programmet bidrar til økt offentlig og privat 
investering i FoI i medlemsstatene, og bidrar 
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dermed til å oppnå en samlet investering i 
forskning og utvikling på minst 3% av Unio-
nens bruttonasjonalprodukt (BNP).

6. Når Kommisjonen gjennomfører program-
met, skal den ta sikte på å oppnå løpende admi-
nistrativ forenkling og reduksjon av byrden for 
søkerne og støttemottakerne.

7. Som del av Unionens overordnede mål om å 
integrere klimatiltak i EUs sektorpolitikk og 
EU-midler, skal tiltak under dette programmet 
bidra med minst 35 % av utgiftene til klimamål 
når det er hensiktsmessig. Klimaperspektivet 
skal integreres på en tilfredsstillende måte i 
forsknings- og innovasjonsinnholdet

8. Programmet skal fremme samskaping og fel-
les utarbeiding ved å engasjere borgerne og 
sivilsamfunnet.

9. Programmet skal sikre gjennomsiktighet og 
ansvarlighet i forbindelse med forsknings- og 
innovasjonsprosjekter, og dermed ivareta all-
mennhetens interesse.

10. Kommisjonen eller det berørte finansierings-
organet skal sikre at tilstrekkelig veiledning 
og opplysninger gjøres tilgjengelig for alle 
potensielle deltakere når forslagsinnbydelsen 
offentliggjøres, særlig den gjeldende malen for 
tilskuddsavtalen.

Artikkel 7

Samfunnsoppdrag

1. Samfunnsoppdrag skal programfestes innen-
for søylen «Globale utfordringer og konkur-
ransedyktig europeisk næringsliv», men kan 
også dra fordel av tiltak som gjennomføres 
innenfor andre deler av programmet, samt av 
utfyllende tiltak som gjennomføres under 
andre EU-finansieringsprogrammer. Sam-
funnsoppdrag skal tilrettelegge for konkurre-
rende løsninger, noe som gir felleseuropeisk 
tilleggsverdi og virkning.

2. Samfunnsoppdragene skal defineres og gjen-
nomføres i samsvar med forordningen og sær-
programmet, og skal sikre aktiv og tidlig med-
virkning fra medlemsstatene og omfattende 
kommunikasjon med Europaparlamentet. 
Samfunnsoppdragene og deres formål, bud-
sjett, mål, anvendelsesområde, indikatorer og 
milepæler skal identifiseres i de strategiske 
FoI-planene eller arbeidsprogrammene, alt 
etter hva som er relevant. Evalueringen av for-
slag knyttet til samfunnsoppdragene skal fore-
tas i samsvar med artikkel 26.

2a. I de første tre årene av programmet skal høyst 
10 % av det årlige budsjettet for søyle II pro-

gramfestes gjennom spesifikke innbydelser 
for gjennomføring av samfunnsoppdragene. I 
den gjenstående delen av programmet, og 
først etter en positiv vurdering av samfunns-
oppdragets utvelgings- og forvaltningsprosess, 
kan denne prosentdelen økes. Kommisjonen 
skal opplyse om den samlede budsjettandelen 
av hvert arbeidsprogram som er avsatt til sam-
funnsoppdrag.

3. Samfunnsoppdrag skal
(a) ved hjelp av bærekraftsmål som kilder for 

utformingen og gjennomføringen, ha et 
klart forsknings- og innovasjonsinnhold 
og tilleggsverdi for EU, og bidra til å oppnå 
Unionens prioriteringer og oppfylle dens 
forpliktelser, samt til å nå programmålene 
for Horisont Europa som er fastsatt i artik-
kel 3,

(aa) dekke områder av felleseuropeisk rele-
vans, være inkluderende, oppmuntre til 
bred medvirkning og aktiv deltakelse fra 
ulike berørte parter fra offentlig og privat 
sektor, herunder borgere og sluttbrukere, 
og levere FoI-resultater til fordel for alle 
medlemsstater,

(b) være dristige og inspirerende og ha stor 
vitenskapelig, teknologisk, samfunnsmes-
sig, miljømessig eller politisk relevans og 
virkning,

(c) angi en klar retning og mål, og være mål-
rettede, målbare og tidsbestemte, med en 
klar budsjettramme,

(d) være utvalgt på en gjennomsiktig måte og 
være rettet mot ambisiøse, men realistiske 
mål og forsknings-, utviklings- og innova-
sjonsaktiviteter som er basert på fremra-
gende kvalitet og er resultatorienterte,

(da) ha det nødvendige anvendelsesområdet 
og omfanget samt mobilisere de ressur-
sene og de offentlige og private tilleggs-
midlene som kreves for å levere resultatet 
av samfunnsoppdraget,

(e) stimulere til aktivitet på tvers av fagområ-
der (herunder samfunnsvitenskap og 
humaniora), og omfatte aktiviteter fra en 
rekke TRL-er, herunder lavere TRL-er,

(f) være åpne for flere forskjellige «nedenfra 
og opp»-tilnærminger og løsninger som 
ivaretar hensynet til menneskers og sam-
funnets behov og fordeler, og som gjen-
speiler at ulike bidrag er viktige for å gjen-
nomføre disse samfunnsoppdragene,

(fa) på en gjennomsiktig måte oppnå synergier 
med andre unionsprogrammer samt med 
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nasjonale og, når det er relevant, regionale 
innovasjonsøkosystemer.

4. Kommisjonen skal overvåke og evaluere hvert 
samfunnsoppdrag i samsvar med artikkel 45 
og 47 og vedlegg V til denne forordningen, 
herunder framskritt mot mål på kort, mellom-
lang og lang sikt, innbefattet gjennomføring, 
overvåking og utfasing av oppdragene. En vur-
dering av de første samfunnsoppdragene som 
er opprettet under Horisont Europa, skal fore-
tas senest i 2023 og før det er tatt noen beslut-
ning om å opprette nye samfunnsoppdrag eller 
å fortsette, avslutte eller omdirigere pågående 
samfunnsoppdrag. Resultatene av denne vur-
deringen skal offentliggjøres og skal omfatte 
blant annet analysen av deres utvelgingspro-
sess og deres styring, budsjett, fokus og fram-
skritt hittil.

Artikkel 7a

Det europeiske innovasjonsrådet

1. Kommisjonen skal opprette Det europeiske 
innovasjonsrådet (EIC) som et sentralt forval-
tet felles kontaktpunkt for gjennomføring av 
tiltak under søyle III «Innovativt Europa» som 
gjelder EIC. EIC skal først og fremst satse på 
banebrytende og disruptiv innovasjon, særlig 
markedsskapende innovasjon, men skal også 
støtte alle andre typer innovasjon, blant annet 
trinnvis. EIC skal arbeide i samsvar med føl-
gende prinsipper: klar tilleggsverdi for EU, 
uavhengighet, evne til risikotaking, formål-
stjenlighet, effektivitet, gjennomsiktighet og 
ansvarlighet.

2. EIC skal være åpen for alle typer innovatører, 
både enkeltpersoner og universiteter, 
forskningsorganisasjoner og selskaper (SMB-
er og nystartede foretak og, i unntakstilfeller, 
små selskaper med middels markedsverdi), 
samt individuelle støttemottakere og tverrfag-
lige konsortier. Minst 70 % av EICs budsjett 
skal avsettes til innovative nystartede foretak 
og SMB-er.

3. EICs styre og ledelsesfunksjoner er definert i 
beslutning (EU) … [særprogram] og dens 
vedlegg.

Artikkel 8

Europeiske partnerskap

1. Deler av Horisont Europa kan gjennomføres 
ved hjelp av europeiske partnerskap. Unio-
nens deltakelse i europeiske partnerskap kan 
ha enhver av følgende former:

(a) Deltakelse i partnerskap som opprettes på 
grunnlag av programerklæringer og/eller 
kontraktsregulerte ordninger mellom 
Kommisjonen og partnerne omhandlet i 
artikkel 2 nr. 3, med angivelse av partner-
skapets mål, tilknyttede forpliktelser for 
alle berørte sider knyttet til partnernes 
finansielle bidrag og/eller bidrag i natura-
lier, resultatnøkkeltall og virkningsindika-
torer, resultater som skal leveres, og rap-
porteringsbestemmelser. De omfatter iden-
tifisering av utfyllende forsknings- og inno-
vasjonsaktiviteter som gjennomføres av 
partnerne og i programmet (europeiske 
partnerskap under samme program).

(b) Deltakelse i og finansielt bidrag til et pro-
gram for forsknings- og innovasjonsaktivi-
teter, med fastsettelse av mål, resultatnøk-
keltall og virkningsindikatorer samt resul-
tater som skal leveres, basert på partner-
nes forpliktelser knyttet til finansielle 
bidrag og/eller bidrag i naturalier og inte-
grering av deres relevante aktiviteter ved 
hjelp av et samfinansieringstiltak for pro-
gram (samfinansierte europeiske partner-
skap).

(c) Deltakelse i og finansielt bidrag til 
forsknings- og innovasjonsprogrammer 
som iverksettes av flere medlemsstater i 
samsvar med artikkel 185 i TEUV, eller av 
organer som er opprettet i henhold til artik-
kel 187 i TEUV, (f.eks. fellesforetak) eller av 
EITs kunnskaps- og innovasjonsnettverk i 
samsvar med EIT-forordningen (institusjo-
naliserte europeiske partnerskap). Slike 
partnerskap skal gjennomføres bare der-
som andre deler av Horisont Europa-
programmet, herunder andre former for 
europeiske partnerskap, ikke ville kunne 
nå målene, eller ikke ville skape de nødven-
dige og forventede virkningene, og dersom 
det er begrunnet i et langsiktig perspektiv 
og en høy grad av integrering. Partnerskap 
i samsvar med artikkel 185 i TEUV eller i 
henhold til artikkel 187 i TEUV skal innføre 
sentral styring av alle finansielle bidrag, 
unntatt i behørig begrunnede tilfeller. Ved 
sentral økonomistyring vil prosjektbidrag 
fra én deltakende stat bli gitt på grunnlag av 
de midlene det søkes om i forslag fra enhe-
ter som er etablert i denne deltakende sta-
ten, med mindre alle berørte deltakende 
stater har blitt enige om noe annet.

Reglene for slike partnerskap skal fast-
sette blant annet målene, resultatnøkkeltall 



2020–2021 Prop. 175 S 41
Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning om opprettelse av og regler 

for deltakelse og formidling fra Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovasjon (2021–2027) og endringer i 
statsbudsjettet 2021 under Kunnskapsdepartementet

og virkningsindikatorer, resultater som 
skal leveres, og partnernes forpliktelser 
knyttet til finansielle bidrag og/eller bidrag 
i naturalier.

2. Europeiske partnerskap skal
(a) opprettes med sikte på å håndtere euro-

peiske eller globale utfordringer bare i til-
feller der vil nå målene for Horisont Europa 
mer effektivt enn Unionen alene og mer 
effektivt enn andre former for støtte under 
rammeprogrammet. Disse delene skal til-
deles en egnet del av budsjettet for Hori-
sont Europa. Hoveddelen av budsjettet i 
søyle II skal avsettes til tiltak utenfor euro-
peiske partnerskap,

(b) overholde prinsippene om tilleggsverdi for 
Unionen, gjennomsiktighet, åpenhet, virk-
ning i og for Europa, tilstrekkelig sterk 
vektstangvirkning, de berørte partenes 
langsiktige forpliktelser, fleksibilitet i gjen-
nomføringen, og sammenheng, samord-
ning og komplementaritet med Unionens 
eller lokale, regionale, nasjonale og, når det 
er relevant, internasjonale initiativer eller 
andre partnerskap og samfunnsoppdrag,

(c) være tidsbegrensede og omfatte vilkår for 
utfasing av programmets finansiering.

2a. Europeiske partnerskap i henhold til artikkel 
8 nr. 1 bokstav a) og b) i denne forordningen 
skal identifiseres i strategiske FoI-planer før 
de gjennomføres i arbeidsprogrammer.

Bestemmelser og kriterier for utvelging, 
gjennomføring, overvåking, evaluering og utfa-
sing av dem er angitt i vedlegg III.

Artikkel 8a

Gjennomgåelse av samfunnsoppdrags- og part-
nerskapsområder

Senest i 2023 skal Kommisjonen gjennomgå ved-
legg Va som del av den alminnelige overvåkingen 
av programmet, herunder samfunnsoppdrag og 
institusjonaliserte europeiske partnerskap på 
grunnlag av artikkel 185 i TEUV eller artikkel 187 
i TEUV, og framlegge en rapport om de viktigste 
resultatene for Rådet og Europaparlamentet.

Artikkel 9

Budsjett

1. Den finansielle rammen for gjennomføringen 
av programmet i tidsrommet 2021–2027 skal 
være 86 123 000 000 euro i løpende priser for 
særprogrammet omhandlet i artikkel 1 nr. 3 
bokstav a) og for Det europeiske institutt for 

innovasjon og teknologi (EIT), og 
7 953 000 000 euro i løpende priser for særpro-
grammet omhandlet i artikkel 1 nr. 3 bokstav 
b).

2. Den veiledende fordelingen av beløpet nevnt i 
nr. 1, for særprogrammet omhandlet i artikkel 
1 nr. 3 bokstav a) og for EIT, skal være
(a) 23 546 000 000 euro for søyle I «Fremra-

gende vitenskap» for tidsrommet 2021–
2027, hvorav
(1) 15 027 000 000 euro for Det europeiske 

forskningsrådet (ERC),
(2) 6 333 000 000 euro for Marie 

Skłodowska-Curie-tiltak,
(3) 2 186 000 000 euro for forskningsinfra-

strukturer,
(b) 47 428 000 000 euro for søyle II «Globale 

utfordringer og konkurransedyktig euro-
peisk næringsliv» for tidsrommet 2021–
2027, hvorav
(1) 6 893 000 000 euro for klyngen «Helse»,
(2) 1 386 000 000 euro for klyngen «Kultur, 

kreativitet og inkluderende samfunn»,
(2a)1 303 000 000 euro for klyngen «Sam-

funnssikkerhet»,
(3) 13 462 000 000 euro for klyngen «Digita-

lisering, næringsliv og romvirksom-
het»,

(4) 13 462 000 000 euro for klyngen «Klima, 
energi og mobilitet»,

(5) 8 952 000 000 euro for klyngen «Mat, 
bioøkonomi, naturressurser, landbruk 
og miljø»,

(6) 1 970 000 000 euro for Det felles 
forskningssenters (FFSs) direkte tiltak 
utenfor atomforskningsområdet,

(c) 11 937 000 000 euro for søyle III «Innovativt 
Europa» for tidsrommet 2021–2027, hvorav
(1) 8 752 000 000 euro for Det europeiske 

innovasjonsrådet,
(1a)459 000 000 euro for europeiske inno-

vasjonsøkosystemer,
(2) 2 726 000 000 euro for Det europeiske 

institutt for innovasjon og teknologi 
(EIT),

(d) 3 212 000 000 euro for delen «Bredere del-
takelse og styrking av det europeiske 
forskningsområdet» for tidsrommet 2021–
2027, hvorav
(1) 2 842 000 000 euro for «Spredning av 

fremragende kvalitet og bredere delta-
kelse»,

(2) 370 000 000 euro for «Reform og forbe-
dring av det europeiske FoI-systemet».
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2a. Som følge av den programspesifikke justerin-
gen fastsatt i artikkel 5 i rådsforordning (EU, 
Euratom) nr. XXXX/20XX (forordningen om 
den flerårige finansielle rammen) skal beløpet 
nevnt i nr. 1 for særprogrammet omhandlet i 
artikkel 1 nr. 3 bokstav a) og for Det euro-
peiske institutt for innovasjon og teknologi 
(EIT) økes med en ytterligere tildeling på 
3 000 000 000 euro i faste 2018-priser, som fast-
satt i vedlegg II til nevnte forordning.

2b. Den veiledende fordelingen av beløpet nevnt i 
nr. 2a skal være følgende:
(a) 1 286 000 000 euro i faste 2018-priser for 

søyle I «Fremragende vitenskap», hvorav
(1) 857 000 000 euro i faste 2018-priser for 

Det europeiske forskningsrådet,
(2) 236 000 000 euro i faste 2018-priser for 

Marie Skłodowska-Curie-tiltak,
(3) 193 000 000 euro i faste 2018-priser for 

forskningsinfrastrukturer,
(b) 1 286 000 000 euro i faste 2018-priser for 

søyle II «Globale utfordringer og konkur-
ransedyktig europeisk næringsliv», hvorav
(1) 686 000 000 euro i faste 2018-priser for 

klyngen «Kultur, kreativitet og inklude-
rende samfunn»,

(2) 257 000 000 euro i faste 2018-priser for 
klyngen «Samfunnssikkerhet»,

(3) 171 000 000 euro i faste 2018-priser for 
klyngen «Digitalisering, næringsliv og 
romvirksomhet»,

(4) 171 000 000 euro i faste 2018-priser for 
klyngen «Klima, energi og mobilitet»,

(c) 270 000 000 euro i faste 2018-priser for 
søyle III «Innovativt Europa» for tidsrom-
met 2021–2027, hvorav
(1) 60 000 000 euro i faste 2018-priser for 

europeiske innovasjonsøkosystemer,
(2) 210 000 000 euro i faste 2018-priser for 

Det europeiske institutt for innovasjon 
og teknologi (EIT),

(d) 159 000 000 euro i faste 2018-priser for 
delen «Bredere deltakelse og styrking av 
det europeiske forskningsområdet» for 
tidsrommet 2021–2027, hvorav
(1) 99 000 000 euro i faste 2018-priser for 

«Spredning av fremragende kvalitet og 
bredere deltakelse»,

(2) 60 000 000 euro i faste 2018-priser for 
«Reform og forbedring av det euro-
peiske FoI-systemet».

3. For å kunne møte uforutsette situasjoner eller 
nye hendelser og behov, kan Kommisjonen 
som ledd i den årlige budsjettbehandlingen 
avvike fra beløpene nevnt i nr. 2 med høyst 

10 %. Et slikt avvik skal ikke tillates med hen-
syn til beløpene nevnt i nr. 2 bokstav b) nr. 6 i 
denne artikkelen og det samlede beløpet som 
er fastsatt i nr. 2 i denne artikkelen for delen 
«Bredere deltakelse og styrking av det euro-
peiske forskningsområdet».

4. Beløpet nevnt i nr. 1 for særprogrammet 
omhandlet i artikkel 1 nr. 3 bokstav a) og for 
EIT, kan også dekke utgifter knyttet til forbe-
redelse, overvåking, kontroll, revisjon, evalue-
ring og andre aktiviteter og utgifter som er 
nødvendige for å forvalte og gjennomføre pro-
grammet, herunder alle administrasjonskost-
nader, og til å evaluere oppnåelsen av mål. 
Administrasjonskostnadene knyttet til indi-
rekte tiltak skal ikke overstige 5 % av det sam-
lede beløpet for programmet. Det kan dessu-
ten dekke utgifter til knyttet til undersøkelser, 
ekspertmøter, opplysnings- og kommunika-
sjonstiltak, i den utstrekning de har tilknyt-
ning til dette programmets mål, og utgifter 
knyttet til informasjonsteknologinettverk for 
informasjonsbehandling og -utveksling, her-
under foretakets informasjonsteknolo-
gisystemer og annen teknisk og administrativ 
bistand som er nødvendig i forbindelse med 
forvaltningen av programmet.

5. Bevilgninger kan om nødvendig føres opp i 
budsjettet etter 2027 for å dekke utgiftene fast-
satt i nr. 4, for å gjøre det mulig å forvalte tiltak 
som ikke er avsluttet innen 31. desember 2027.

6. Budsjettforpliktelser som gjelder tiltak som 
strekker seg over flere enn ett regnskapsår, 
kan fordeles over flere år i årlige delbeløp.

7. I samsvar med artikkel 193 nr. 2 andre ledd 
bokstav a) i forordning (EU, Euratom) nr. 
2018/1046 kan virksomhet som støttes i hen-
hold til denne forordningen, og de underlig-
gende kostnadene, i behørig begrunnede til-
feller angitt i finansieringsbeslutningen og for 
et begrenset tidsrom, anses som støtteberetti-
gede per 1. januar 2021 selv om virksomheten 
ble gjennomført og kostnadene påløp før til-
skuddssøknaden ble inngitt.

Artikkel 9a

Midler fra Den europeiske unions gjenoppret-
tingsinstrument

1. Tiltak nevnt i artikkel 1 nr. 2 i forordning 
[ERI] skal gjennomføres under dette program-
met med beløpene nevnt i [artikkel 2 nr. 2 bok-
stav a) iv)] i nevnte forordning [ERI], med for-
behold for forordningens artikkel [3 nr. 3, 4, 7 
og 9].
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2. Disse beløpene skal utgjøre eksterne inntek-
ter avsatt til et bestemt formål som omhandlet 
i artikkel 3 nr. 1 i forordning [ERI]. Disse til-
leggsmidlene skal utelukkende tildeles for 
forsknings- og innovasjonstiltak som har som 
formål å håndtere konsekvensene av covid-19-
krisen, særlig de økonomiske, sosiale og sam-
funnsmessige virkningene. Innovative SMB-er 
skal prioriteres, og særlig oppmerksomhet må 
rettes mot integrering av dem i samarbeids-
prosjekter under søyle II.

2a. Den veiledende fordelingen av beløpet nevnt i 
nr. 1 annet strekpunkt skal være
a) 25 % til klyngen «Helse»,
b) 25 % til klyngen «Digitalisering, næringsliv 

og romvirksomhet»,
c) 25 % til klyngen «Klima, energi og mobilitet»,
d) 25 % til Det europeiske innovasjonsrådet.

Artikkel 10

Åpen vitenskap

1. Programmet skal fremme åpen vitenskap som 
en tilnærming til den vitenskapelige prosessen 
basert på samarbeid og kunnskapsspredning, 
særlig i tråd med følgende:
– Åpen tilgang til vitenskapelige publikasjo-

ner som kommer fra forskning finansiert 
gjennom programmet.

– Åpen tilgang til forskningsdata, herunder 
slike som danner grunnlaget for vitenska-
pelige publikasjoner.

Slik tilgang skal sikres i samsvar med 
artikkel 35 nr. 3 i denne forordningen. Det 
siste skal også være i tråd med prinsippet 
«så åpent som mulig, så lukket som nødven-
dig».

1a. Prinsippet om gjensidig åpen tilgang skal 
fremmes og oppmuntres til i alle assosierings- 
og samarbeidsavtaler med tredjeland, her-
under avtaler underskrevet av finansieringsor-
ganer som har fått ansvaret for den indirekte 
forvaltningen av programmet.

2. Ansvarlig forvaltning av forskningsdata skal 
sikres i samsvar med FAIR-prinsippene (søk-
barhet, tilgjengelighet, samvirkingsevne og 
ombruksmulighet). Det skal også rettes opp-
merksomhet mot langsiktig lagring av data.

3. Andre åpen vitenskap-praksiser skal fremmes 
og oppmuntres, herunder til fordel for SMB-
er.

Artikkel 11

Alternativ, kombinert og kumulativ finansiering 
og overføring av midler

1. Programmet skal gjennomføres i synergi med 
andre EU-finansieringsprogrammer, i tråd 
med prinsippet omhandlet i artikkel 6a nr. 5a.

2. «Seal of Excellence» skal tildeles for innbydel-
ser som angis i arbeidsprogrammet. Tiltak 
som tildeles «Seal of Excellence» under dette 
programmet, oppfyller følgende kumulative og 
sammenlignbare vilkår:
a) De er blitt vurdert i en forslagsinnbydelse 

innenfor rammen av programmet.
b) De oppfyller minstekravene til kvalitet i 

nevnte forslagsinnbydelse.
c) De kan ikke finansieres gjennom denne for-

slagsinnbydelsen, utelukkende på grunn av 
budsjettbegrensninger, og samfinansierte 
tiltak som velges ut under programmet, kan 
motta støtte fra Det europeiske fond for 
regionutvikling, Det europeiske sosial-
fond+ eller Det europeiske fond for utvik-
ling av landdistriktene, i samsvar med artik-
kel [67] nr. 5 i forordning (EU) XX [forord-
ningen om felles bestemmelser] og artikkel 
[73] nr. 4 i forordning (EU) XX [CAP Strate-
gic Plan Regulation].

3. Finansielle bidrag under programmer som 
samfinansieres av ERDF, ESF+, EMFF og 
EAFRD, kan anses som et bidrag fra den delta-
kende medlemsstaten til europeiske partner-
skap i henhold til artikkel 8 nr. 1 bokstav b) og 
c), forutsatt at artikkel 106 og andre gjeldende 
bestemmelser i [ny forordning om felles 
bestemmelser] samt de fondsspesifikke for-
ordningene overholdes.

4. Et tiltak som har mottatt et bidrag fra et annet 
unionsprogram, kan også motta bidrag under 
programmet, forutsatt at bidragene ikke dek-
ker de samme kostnadene. Reglene for hvert 
bidragende unionsprogram får anvendelse på 
dets respektive bidrag til tiltaket. Den kumula-
tive finansieringen skal ikke overstige de sam-
lede støtteberettigede kostnadene for tiltaket, 
og støtten fra de ulike unionsprogrammene 
kan beregnes på pro rata-grunnlag i samsvar 
med dokumentene som fastsetter vilkårene for 
støtte.

5. Ressurser som tildeles medlemsstatene under 
delt forvaltning, og som kan overføres i sam-
svar med artikkel 21 i forordning (EU) XX [… 
forordning om felles bestemmelser], kan på 
medlemsstatenes anmodning overføres til pro-
grammet. Kommisjonen skal ta i bruk disse 



44 Prop. 175 S 2020–2021
Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning om opprettelse av og regler 

for deltakelse og formidling fra Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovasjon (2021–2027) og endringer i 
statsbudsjettet 2021 under Kunnskapsdepartementet

ressursene direkte i samsvar med artikkel 62 
nr. 1 bokstav a) i finansforordningen eller indi-
rekte i samsvar med bokstav c) i nevnte artik-
kel. Disse ressursene skal brukes til fordel for 
den berørte medlemsstaten.

6. Dersom Kommisjonen ikke har inngått en 
rettslig forpliktelse under direkte eller indi-
rekte forvaltning for ressurser som overføres i 
samsvar med nr. 5, kan de tilsvarende ukom-
mitterte ressursene overføres tilbake til et 
eller flere kildeprogrammer, på medlemssta-
tens anmodning, i samsvar med vilkårene i 
artikkel 21 i forordning (EU) XX [… forordnin-
gen om felles bestemmelser].

Artikkel 12

Tredjeland tilknyttet programmet

1. Programmet skal være åpent for assosiering 
for følgende tredjeland:
(a) Medlemmer av Det europeiske frihandels-

forbund (EFTA) som er medlemmer av Det 
europeiske økonomiske samarbeidsom-
råde (EØS), i samsvar med vilkårene i EØS-
avtalen.

(b) Tiltredende land, kandidatland og potensi-
elle kandidatland, i samsvar med de all-
menne prinsippene og vilkårene for disse 
landenes deltakelse i unionsprogrammer 
som er fastsatt i de respektive rammeavta-
lene og beslutninger tatt av assosierings-
råd, eller lignende avtaler, og i samsvar med 
de særlige vilkårene som er fastsatt i avta-
lene mellom Unionen og disse landene.

(c) Land som omfattes av den europeiske nabo-
skapspolitikken, i samsvar med de all-
menne prinsippene og vilkårene for disse 
landenes deltakelse i unionsprogrammer 
som er fastsatt i de respektive rammeavta-
lene og beslutninger tatt av Assosierings-
rådet, eller lignende avtaler, og i samsvar 
med de særlige vilkårene som er fastsatt i 
avtalene mellom Unionen og disse landene.

(d) Tredjeland og territorier som oppfyller føl-
gende kriterier:
i. De har god kapasitet innenfor viten-

skap, teknologi og innovasjon.
ii. De slutter seg til prinsippet om en regel-

basert og åpen markedsøkonomi, her-
under en rettferdig og rimelig behand-
ling av immaterialrettigheter, overhol-
der menneskerettighetene og støttes av 
demokratiske institusjoner.

iii. De fremmer aktivt politikker med sikte 
på å forbedre borgernes økonomiske og 
sosiale velferd.

Assosieringen til programmet for hvert av tredje-
landene omhandlet i bokstav d) skal være i sam-
svar med vilkårene fastsatt i en avtale om tredje-
landets deltakelse i et unionsprogram, forutsatt at 
avtalen
– sikrer en rimelig balanse når det gjelder bidra-

gene og fordelene til det tredjelandet som del-
tar i unionsprogrammene,

– fastsetter vilkårene for å delta i unionsprogram-
mene, blant annet beregning av finansielle 
bidrag til enkeltprogrammene og deres admi-
nistrasjonskostnader. Disse bidragene skal 
utgjøre inntekter som er avsatt til særskilte for-
mål i samsvar med artikkel 21 i finansforord-
ningen, 

– gir ikke tredjelandet beslutningsmyndighet i 
programmet,

– garanterer Unionens rett til å sikre god økono-
mistyring og til å beskytte sine økonomiske 
interesser.

2. Anvendelsesområdet for hvert tredjelands 
assosiering til programmet skal ta hensyn til 
en analyse av fordelene for Unionen og målet 
om å fremme økonomisk vekst i Unionen gjen-
nom innovasjon. Med unntak av EØS-medlem-
mer, tiltredende land, kandidatland og potensi-
elle kandidatland kan deler av programmet 
derfor utelukkes fra et bestemt lands assosi-
eringsavtale.

3. Assosieringsavtalen skal i størst mulig grad 
fastsette bestemmelser om gjensidig delta-
kelse for rettssubjekter som er etablert i Unio-
nen, i assosierte lands tilsvarende program-
mer i samsvar med vilkårene i assosieringsav-
talen.

4. Vilkårene som fastsetter det finansielle bidra-
gets størrelse, skal sikre at en eventuell bety-
delig ubalanse automatisk korrigeres i forhold 
til det beløpet som enheter etablert i assosi-
erte land mottar gjennom deltakelsen i pro-
grammet, idet det tas hensyn til kostnadene 
knyttet til forvaltningen, gjennomføringen og 
driften av programmet.
(4a)Ved fordelingen av disse finansielle bidra-

gene skal det tas hensyn til i hvilken grad 
rettssubjekter fra de assosierte landene del-
tar i hver del av programmet.
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Avdeling II

Regler for deltakelse og formidling

Kapittel I

Alminnelige bestemmelser

Artikkel 13

Finansieringsorganer og FFSs direkte tiltak

1. Finansieringsorganer kan fravike reglene som 
er fastsatt i denne avdelingen, unntatt artikkel 
14, 15 og 16, i behørig begrunnede tilfeller og 
bare dersom det er tillatt i henhold til den 
grunnleggende rettsakten som oppretter 
finansieringsorganet eller overlater budsjett-
gjennomføringsoppgaver til det, for fínansier-
ingsorganer i henhold til artikkel 62 nr. 1 bok-
stav c) ii), iii) eller v) i finansforordningen, der-
som bidragsavtalen tillater det og finansier-
ingsorganenes særlige driftsbehov eller tilta-
kets art gjør det nødvendig.

2. Reglene som er fastsatt i denne avdelingen, får 
ikke anvendelse på FFSs direkte tiltak.

Artikkel 14

Støtteberettigede tiltak og etiske prinsipper

1. Som unntak fra nr. 2 i denne artikkelen skal 
bare tiltak som gjennomfører målene omhand-
let i artikkel 3, være berettiget til finansiering.

Det skal ikke gis støtte til følgende 
forskningsområder:
(a) Aktiviteter med sikte på reproduktiv klo-

ning av mennesker.
b) Aktiviteter med sikte på å endre men-

neskers arvemasse på en måte som gjør 
endringene arvelige27.

(c) Aktiviteter med sikte på å skape menneske-
embryoer utelukkende til forskningsformål 
eller for framstilling av stamceller, her-
under ved somatisk cellekjerneoverføring.

2. Avhengig av både innholdet i det vitenskape-
lige forslaget og rettsgrunnlaget i de berørte 
medlemsstatene, kan det gis støtte til 
forskning i menneskelige stamceller, både 
adulte og embryonale. Det skal ikke, verken i 
eller utenfor EU, gis støtte til forskning som er 
forbudt i alle medlemsstatene. Det skal ikke 
gis støtte til forskning som foregår i en med-
lemsstat der denne forskningen er forbudt.

Artikkel 15

Etikk 28

1. Tiltak som gjennomføres innenfor rammen av 
programmet, skal følge etiske prinsipper og 
relevant nasjonal lovgivning, relevant unions-
regelverk og relevant internasjonalt regelverk, 
herunder Den europeiske unions pakt om 
grunnleggende rettigheter og Den europeiske 
menneskerettighetskonvensjon med tilleggs-
protokoller.

Særlig oppmerksomhet skal rettes mot for-
holdsmessighetsprinsippet, retten til person-
vern, retten til vern av personopplysninger, ret-
ten til personlig fysisk og psykisk integritet, 
retten til likebehandling, behovet for å sikre og 
beskytte miljøet og et høyt vernenivå for men-
neskers helse.

2. Enheter som deltar i tiltaket, skal framlegge
(a) en etisk egenvurdering som identifiserer 

og presiserer alle forventede etiske spørs-
mål knyttet til målet for, gjennomføringen 
av og de sannsynlige virkningene av aktivi-
tetene som skal finansieres, herunder en 
bekreftelse på samsvar med nr. 1, og en 
beskrivelse av hvordan dette vil bli sikret,

(b) en bekreftelse på at alle aktiviteter vil være 
i samsvar med de europeiske atferds-
reglene for forskningsintegritet, som er 
offentliggjort av All European Academies 
(ALLEA), og at det ikke vil bli utført noen 
aktiviteter som er utelukket fra finansier-
ing,

(c) når det gjelder aktiviteter utenfor Unionen, 
en bekreftelse på at de samme aktivitetene 
ville vært tillatt i en medlemsstat, og

(d) når det gjelder aktiviteter som omfatter 
bruk av menneskelige embryonale 
stamceller, nærmere opplysninger om 
lisensierings- og kontrolltiltak som skal 
treffes av vedkommende myndigheter i de 
berørte medlemsstatene, og opplysninger 
om de etiske godkjenningene som skal inn-
hentes før aktivitetene starter.

3. Forslagene skal systematisk undersøkes med 
sikte på å identifisere de tiltakene som medfø-
rer komplekse eller alvorlige etiske spørsmål, 
og det skal foretas en etisk vurdering av dem. 
Den etiske vurderingen skal foretas av Kom-
misjonen, med mindre den har delegert vurde-

27 Det kan gis støtte til forskning knyttet til kreftbehandling 
av gonader.

28 Med forbehold for den endelige rettsakten vil Kommisjo-
nen utstede en erklæring om forskning på embryonale 
stamceller fra mennesker i H2020 (erklæring 2013 / C 373/
02).
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ringen til finansieringsorganet. Når det gjelder 
tiltak som omfatter bruk av menneskelige 
embryonale stamceller eller menneskelige 
embryoer, skal en etisk vurdering være obliga-
torisk. De etiske undersøkelsene og vurderin-
gene skal foretas med bistand fra eksperter 
innenfor etikk. Kommisjonen og finansierings-
organene skal sikre gjennomsiktigheten i pro-
sedyrene knyttet til etiske spørsmål, uten at 
det berører kravet om fortrolig behandling av 
prosedyrens innhold.

4. Enheter som deltar i tiltaket, skal innhente alle 
godkjenninger eller andre dokumenter som 
kreves av relevante nasjonale eller lokale 
etikk-komiteer eller andre organer, for eksem-
pel personvernmyndigheter, før de relevante 
aktivitetene starter. Disse dokumentene skal 
arkiveres og framlegges på anmodning fra 
Kommisjonen eller finansieringsorganet.

5. Dersom det er hensiktsmessig, skal Kommi-
sjonen eller finansieringsorganet foreta etisk 
kontroll. Når det gjelder alvorlige eller kom-
plekse etiske spørsmål, skal kontrollen foretas 
av Kommisjonen, med mindre den har dele-
gert kontrollen til finansieringsorganet.

Den etiske kontrollen skal foretas med bi-
stand fra eksperter innenfor etikk.

6. Tiltak som oppfyller etikk-kravene i nr. 1–4, er 
ikke etisk akseptable og skal derfor avvises 
eller avsluttes når det etisk uakseptable forhol-
det oppdages.

Artikkel 16

Sikkerhet

1. Tiltak som gjennomføres innenfor rammen av 
programmet, skal overholde de gjeldende sik-
kerhetsreglene, og særlig regler for vern av 
graderte opplysninger mot ikke-autorisert 
utlevering, herunder overholdelse av relevant 
unionsrett og nasjonal rett. Når det gjelder 
forskning som utføres utenfor Unionen og 
anvender og/eller genererer graderte opplys-
ninger, skal det, i tillegg til at kravene ovenfor 
overholdes, inngås en sikkerhetsavtale mel-
lom Unionen og det tredjelandet der forsknin-
gen utføres.

2. Når det er hensiktsmessig, skal forslag inne-
holde en egenvurdering av sikkerheten, som 
identifiserer eventuelle sikkerhetsproblemer 
og redegjør for hvordan disse problemene vil 
bli håndtert med sikte på å overholde nasjonal 
rett og unionsretten.

3. Når det er hensiktsmessig, skal Kommisjonen 
eller finansieringsorganet foreta en sikker-

hetskontroll av forslag som kan medføre sik-
kerhetsproblemer.

4. Når det er hensiktsmessig, skal tiltakene over-
holde beslutning (EU, Euratom) 2015/444 og 
dens gjennomføringsbestemmelser.

5. Enheter som deltar i tiltaket, skal sikre vern 
mot uautorisert utlevering av graderte opplys-
ninger som anvendes og/eller frambringes i 
forbindelse med tiltaket. De skal framlegge 
bevis på sikkerhetsklarering for personell og/
eller anlegg fra de relevante nasjonale sikker-
hetsmyndighetene, før de berørte aktivitetene 
starter.

6. Dersom uavhengige sakkyndige må behandle 
graderte opplysninger, skal det kreves en 
egnet sikkerhetsklarering før disse sakkyn-
dige utnevnes.

7. Kommisjonen eller finansieringsorganet kan, 
når det er relevant, foreta sikkerhetskontroll.

Tiltak som ikke overholder sikkerhetsre-
glene i denne artikkelen, kan når som helst av-
vises eller avsluttes.

Kapittel II

Tilskudd

Artikkel 17

Tilskudd

Tilskudd under programmet skal gis og forvaltes i 
samsvar med avdeling VIII i finansfinansforord-
ningen, med mindre annet er uttrykkelig fastsatt i 
dette kapittelet.

Artikkel 18

Enheter som er berettiget til å delta

1. Ethvert rettssubjekt, uansett etableringssted, 
herunder rettssubjekter fra ikke-assosierte 
tredjeland, eller enhver internasjonal organisa-
sjon kan delta i tiltak under programmet, forut-
satt at vilkårene i denne forordningen og even-
tuelle vilkår i det relevante arbeidsprogram-
met eller den relevante innbydelsen er oppfylt.

2. Enheter skal være del av et konsortium som 
skal omfatte minst tre uavhengige rettssubjek-
ter som er etablert i forskjellige medlemssta-
ter eller assosierte land, hvorav minst ett er 
etablert i en medlemsstat, med mindre
(a) noe annet er fastsatt i arbeidsprogrammet, 

dersom det er behørig begrunnet.
3. Det europeiske forskningsrådets (ERCs) tiltak 

innenfor banebrytende forskning, Det euro-
peiske innovasjonsrådets (EICs) tiltak, tiltak 
for kompetanseutvikling og mobilitet eller 
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samfinansieringstiltak for program kan gjen-
nomføres av et eller flere rettssubjekter, 
hvorav ett må være etablert i en medlemsstat 
eller et assosiert land på grunnlag av en avtale 
inngått i samsvar med artikkel 12.

4. Samordnings- og støttetiltak kan gjennomfø-
res av et eller flere rettssubjekter, som kan 
være etablert i en medlemsstat, i et assosiert 
land eller, i unntakstilfeller, i et annet tredje-
land.

5. Når det gjelder tiltak knyttet til Unionens stra-
tegiske eiendeler, interesser, autonomi eller 
sikkerhet, kan arbeidsprogrammet fastsette at 
deltakelsen kan begrenses til rettssubjekter 
som er etablert i medlemsstatene, eller til 
rettssubjekter som er etablert i bestemte asso-
sierte land eller andre tredjeland, i tillegg til 
medlemsstater. En eventuell begrensning av 
deltakelsen til rettssubjekter etablert i assosi-
erte land som er EØS-medlemmer, skal være i 
samsvar med vilkårene i EØS-avtalen. Av 
behørig begrunnede og særlige årsaker, og 
med sikte på å garantere beskyttelsen av Unio-
nens og medlemsstatenes strategiske interes-
ser, kan arbeidsprogrammet, også utelukke 
deltakelse fra rettssubjekter som er etablert i 
Unionen eller i assosierte land, og som direkte 
eller indirekte kontrolleres av ikke-assosierte 
tredjeland eller av rettssubjekter fra ikke-asso-
sierte tredjeland, fra enkelte innbydelser, eller 
gjøre deres deltakelse betinget av vilkår fast-
satt i arbeidsprogrammet.

6. Når det er hensiktsmessig og behørig begrun-
net, kan arbeidsprogrammet fastsette krite-
rier for støtteberettigelse i tillegg til dem som 
er fastsatt i nr. 2, 3, 4 og 5, i samsvar med sær-
lige politiske krav eller tiltakets type eller mål, 
herunder antall rettssubjekter, type rettssub-
jekt og etableringssted.

7. Når det gjelder tiltak som mottar beløp i hen-
hold til artikkel 11 nr. 5, skal deltakelsen 
begrenses til ett enkelt rettssubjekt som er 
etablert i den delegerende forvaltningsmyn-
dighetens jurisdiksjon, med mindre annet er 
avtalt med forvaltningsmyndigheten.

8. Dersom det er angitt i arbeidsprogrammet, 
kan (FFS) delta i tiltakene.

9. FFS, internasjonale europeiske forskningsor-
ganisasjoner og rettssubjekter som er oppret-
tet i henhold til unionsretten, skal anses å 
være etablert i en medlemsstat der ingen av de 
andre rettssubjektene som deltar i tiltaket, er 
etablert.

10. Når det gjelder Det europeiske forsknings-
rådets (ERCs) tiltak for banebrytende 
forskning, tiltak for kompetanseutvikling og 
mobilitet og, når det er fastsatt i arbeidspro-
grammet, skal internasjonale organisasjoner 
med hovedkontor i en medlemsstat eller et 
assosiert land anses å være etablert i denne 
medlemsstaten eller dette assosierte landet.

I forbindelse med andre deler av program-
met skal andre internasjonale organisasjoner 
enn internasjonale europeiske forskningsorga-
nisasjoner anses å være etablert i et ikke-asso-
siert tredjeland.

Artikkel 19

Enheter som er berettiget til finansiering

1. Enheter er berettiget til finansiering dersom 
de er etablert i en medlemsstat eller et assosi-
ert land. Når det gjelder tiltak som mottar 
beløp i henhold til artikkel 11 nr. 5, skal bare 
enheter som er etablert i den delegerende for-
valtningsmyndighetens jurisdiksjon, være 
berettiget til å bli finansiert med disse belø-
pene, med mindre annet er avtalt med forvalt-
ningsmyndigheten.

2. Enheter som er etablert i et ikke-assosiert 
tredjeland, skal selv betale kostnadene for sin 
deltakelse. Som unntak fra første ledd skal 
enheter som er etablert i ikke-assosierte land 
med lav til middels inntekt, og unntaksvis 
andre ikke-assosierte tredjeland, være beretti-
get til finansiering i forbindelse med et tiltak 
dersom
(a) tredjelandet er identifisert i det arbeidspro-

grammet som Kommisjonen har vedtatt, 
eller

(b) Kommisjonen eller finansieringsorganet 
anser at den berørte enhetens deltakelse er 
avgjørende for gjennomføringen av tiltaket.

3. Tilknyttede enheter er berettiget til finansier-
ing i forbindelse med et tiltak dersom de er 
etablert i en medlemsstat, et assosiert land 
eller et tredjeland som er identifisert i det 
arbeidsprogrammet som Kommisjonen har 
vedtatt.

3a. Kommisjonen skal regelmessig gjøre tilgjen-
gelig for Europaparlamentet og Rådet opplys-
ninger om det beløpet på Unionen gir i finansi-
elle bidrag til enheter etablert i assosierte og 
ikke-assosierte tredjeland. Når det gjelder 
assosierte land, skal dette også omfatte opplys-
ninger om deres finansielle balanse.
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Artikkel 20

Forslagsinnbydelser

1. Innholdet i forslagsinnbydelsene for alle tiltak 
skal inngå i arbeidsprogrammet.

3. Dersom det er nødvendig for at nå målene, 
kan innbydelsene i unntakstilfeller begrenses 
til utvikling av ytterligere aktiviteter eller til til-
føyelse av ytterligere partnere til eksisterende 
tiltak. I tillegg kan arbeidsprogrammet fast-
sette at det skal være mulig for rettssubjekter 
fra medlemsstater med lav FoI-kapasitet å 
delta i allerede utvalgte FoI-samarbeidstiltak, 
med forbehold for det berørte konsortiets 
avtale og forutsatt at rettssubjekter fra slike 
medlemsstater ikke allerede deltar i det.

4. Det kreves ikke at det utstedes en forslagsinn-
bydelse for samordnings- og støttetiltak eller 
samfinansieringstiltak for program som
(a) skal utføres av FFS eller rettssubjekter som 

er identifisert i arbeidsprogrammet, og
(b) ikke faller innenfor rammen av en forslag-

sinnbydelse.
5. Arbeidsprogrammet skal angi hvilke innbydel-

ser det vil bli tildelt «Seal of Excellence» for. 
Med søkerens forhåndstillatelse kan opplys-
ninger om søknaden og vurderingen deles 
med berørte finansieringsmyndigheter, med 
forbehold for inngåtte avtaler om fortrolighet.

Artikkel 21

Felles forslagsinnbydelser

Kommisjonen eller finansieringsorganet kan 
utstede en felles forslagsinnbydelse sammen med
(a) tredjeland eller deres vitenskapelige og tekno-

logiske organisasjoner eller byråer,
(b) internasjonale organisasjoner,
(c) rettssubjekter med ideelt formål.

I forbindelse med en felles forslagsinnbydelse 
skal søkerne oppfylle kravene i artikkel 18 i denne 
forordningen, og det skal fastsettes felles fram-
gangsmåter for utvelging og evaluering av forsla-
gene. Framgangsmåtene omfatte en balansert 
gruppe av uavhengige sakkyndige som hver part 
utpeker.

Artikkel 22

Før-kommersielt innkjøp og innkjøp av innova-
tive løsninger

1. Tiltak kan omfatte eller ha som hovedmål før-
kommersielle eller offentlige innkjøp av inno-
vative løsninger, som skal foretas av støttemot-

takere som er oppdragsgivere eller offentlige 
oppdragsgivere som fastsatt i direktiv 2014/
24/EU29, 2014/25/EU30 og 2009/81/EF31.

2. Framgangsmåtene ved tildeling av kontrakter
(a) skal overholde prinsippene om åpenhet, 

ikke-diskriminering, likebehandling, god 
økonomistyring og forholdsmessighet 
samt konkurransereglene,

(b) for før-kommersielle offentlige innkjøp kan 
det, når det er hensiktsmessig, og uten at 
det berører prinsippene angitt i bokstav a), 
anvendes en forenklet og/eller framskyn-
det framgangsmåte og fastsettes særlige 
vilkår, for eksempel at de innkjøpte aktivite-
tene skal utføres på medlemsstatenes og 
assosierte lands territorium,

(c) kan tillate at flere kontrakter tildeles gjen-
nom samme framgangsmåte (flere leveran-
dører), og

(d) skal sikre at kontraktene tildeles til den 
anbudsgiveren som gir det beste økono-
miske tilbudet, og samtidig sikre at det ikke 
foreligger noen interessekonflikt.

3. Den oppdragstakeren som skaper resultater 
innenfor rammen av før-kommersielt innkjøp, 
skal som et minstekrav eie de tilknyttede 
immaterialrettighetene. De offentlige opp-
dragsgiverne skal som et minstekrav ha 
vederlagsfri tilgangsrett til resultatene til egen 
bruk og rett til å utstede eller kreve at de delta-
kende oppdragstakerne utsteder ikke-eksklu-
sive lisenser til tredjeparter, for å utnytte resul-
tatene for den offentlige oppdragsgiveren på 
rettferdige og rimelige vilkår, uten rett til å 
utstede underlisenser. Dersom en oppdragsta-
ker ikke utnytter resultatene kommersielt 
innenfor en bestemt periode etter det før-kom-
mersielle innkjøpet som er fastsatt i kontrak-
ten, kan den offentlige oppdragsgiveren etter å 
ha rådført seg med oppdragstakeren om årsa-
kene til dette, kreve at vedkommende overfø-

29 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/24/EU av 26. 
februar 2014 om offentlige innkjøp og om oppheving av 
direktiv 2004/18/EF. (EUT L 94 av 28.3. 2014, s. 65).

30 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/25/EU av 26. 
februar 2014 om innkjøp foretatt av enheter som driver 
virksomhet innenfor vann- og energiforsyning, transport 
og posttjenester, og om oppheving av direktiv 2004/17/EF 
(EUT L 94 av 28.3.2014, s. 243).

31 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/81/EF av 13. juli 
2009 om samordning av framgangsmåtene ved oppdragsgi-
veres eller offentlige oppdragsgiveres tildeling av visse 
bygge- og anleggskontrakter, varekontrakter og tjeneste-
kontrakter på forsvars- og sikkerhetsområdet og om end-
ring av direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF (EUT L 216 av 
20.8.2009, s. 76).
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rer eiendomsretten til resultatene til de offent-
lige oppdragsgiverne.

Artikkel 24

Søkernes økonomiske kapasitet

1. I tillegg til unntakene nevnt i artikkel 198 nr. 5 
i finansforordningen, er det bare en koordina-
tors finansielle kapasitet som skal kontrolle-
res, og bare når det er søkt om en unionsfinan-
siering på minst 500 000 euro for tiltaket.

2. Dersom det er grunn til å betvile den økono-
miske kapasiteten, eller dersom det er en høy-
ere risiko på grunn av deltakelse i flere pågå-
ende tiltak som finansieres gjennom Unionens 
forsknings- og innovasjonsprogrammer, skal 
Kommisjonen eller finansieringsorganet kon-
trollere også den økonomiske kapasiteten til 
andre søkere eller koordinatorer for beløp 
under terskelen som er fastsatt i nr. 1.

3. Dersom den finansielle kapasiteten er struktu-
relt garantert av et annet rettssubjekt, skal 
dette andre rettssubjektets finansielle kapasi-
tet kontrolleres.

4. Dersom den økonomiske kapasiteten er lav, 
kan Kommisjonen eller finansieringsorganet 
gjøre søkerens deltakelse betinget av en 
bestemmelse om at en tilknyttet enhet skal 
framlegge en erklæring om solidaransvar.

5. Bidraget til den gjensidige forsikringsordnin-
gen fastsatt i artikkel 33 skal anses å være en 
tilstrekkelig garanti i henhold til artikkel 152 i 
finansforordningen. Støttemottakerne skal 
ikke avkreves eller pålegges krav om ytterli-
gere garanti eller sikkerhet.

Artikkel 25

Tildelingskriterier og utvelging

1. Et forslag skal evalueres på grunnlag av føl-
gende tildelingskriterier:
(a) Fremragende kvalitet.
(b) Virkning.
(c) Kvalitet og effektivitet i gjennomføringen.

2. Bare kriteriet i nr. 1 bokstav a) får anvendelse 
på forslag til ERC-tiltak for banebrytende 
forskning.

3. Arbeidsprogrammet skal fastsette ytterligere 
bestemmelser om anvendelsen av tildelings-
kriteriene i nr. 1, herunder eventuelt vekting, 
terskler og, når det er relevant, regler for 
behandling av lignende forslag, idet det tas 
hensyn til målene for forslagsinnbydelsen. Vil-
kårene for behandling av de lignende forsla-
gene kan omfatte, men er ikke begrenset til, 

følgende kriterier: SMB-er, kjønn og geo-
grafisk spredning.

3a. Kommisjonen og andre finansieringsorganer 
skal ta hensyn til muligheten for innlevering i 
to faser, og når det er hensiktsmessig, kan ano-
nymiserte forslag evalueres i første fase av 
evalueringen på grunnlag av et eller flere av til-
delingskriteriene omhandlet i nr. 1.

Artikkel 26

Evaluering

1. Forslag skal evalueres av evalueringskomi-
teen, som skal bestå av eksterne uavhengige 
sakkyndige.

Når det gjelder EIC -aktiviteter, samfunns-
oppdrag og, i behørig berettigede tilfeller som 
fastsatt i arbeidsprogrammet som er vedtatt av 
Kommisjonen, kan evalueringskomiteen også 
delvis, eller med hensyn til samordnings- og 
støttetiltak, helt eller delvis, av representanter 
for Unionens institusjoner eller organer som 
omhandlet i artikkel 150 i finansforordningen.

Evalueringsprosessen kan følges av uav-
hengige observatører.

2. Dersom det er nødvendig, skal evalueringsko-
miteen rangere de forslagene som ligger over 
de gjeldende tersklene, etter
(a) evalueringsresultatene,
(b) deres bidrag til å nå spesifikke politiske 

mål, herunder etableringen av en sammen-
hengende prosjektportefølje særlig for 
EICs Stifinner-aktiviteter, samfunnsopp-
drag og i andre behørig begrunnede tilfel-
ler som er nærmere angitt i arbeidspro-
grammet som er vedtatt av Kommisjonen.

For EIC-aktiviteter, samfunnsoppdrag 
og i andre behørig begrunnede tilfeller som 
er nærmere angitt i arbeidsprogrammet 
som er vedtatt av Kommisjonen, kan evalu-
eringskomiteen også foreslå justeringer av 
forslagene i det omfang som er nødvendig 
for porteføljens sammenheng. Disse juste-
ringene skal være i samsvar med vilkårene 
for deltakelse og med prinsippet om likebe-
handling. Programkomiteen skal underret-
tes om slike tilfeller.

2a. Evalueringsprosessen skal utformes med sikte 
på å unngå interessekonflikt og partiskhet. 
Det skal sikres gjennomsiktighet i evalue-
ringskriteriene og i metoden for poengsetting 
som anvendes på forslagene.

3. I samsvar med artikkel 200 nr. 7 i finansforord-
ningen skal søkere få tilbakemelding på alle 
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stadier av evalueringen og, når det er relevant, 
begrunnelsen for avslag.

4. Rettssubjekter som er etablert i medlemssta-
ter med lav FoI-kapasitet og har deltatt med 
godt resultat i «Spredning av fremragende kva-
litet og bredere deltakelse», skal på anmod-
ning motta dokumentasjon på denne deltakel-
sen, som kan følge forslag til de samarbeidsde-
lene av programmet som de samordner.

Artikkel 27

Framgangsmåte for ny gjennomgåelse av evalu-
eringen, forespørsler og klager

1. En søker kan anmode om ny gjennomgåelse 
av evalueringen dersom vedkommende mener 
at den gjeldende framgangsmåten for evalue-
ring ikke er blitt korrekt anvendt når det gjel-
der vedkommendes forslag32.

2. En ny gjennomgåelse omfatter bare de for-
melle aspektene ved evalueringen, og ikke 
evalueringen av forslagets kvalitet.

2a. En anmodning om en gjennomgåelse skal 
gjelde et bestemt forslag og skal inngis senest 
30 dager etter formidlingen av evalueringsre-
sultatene.

En komité for ny gjennomgåelse av evalue-
ringen skal avgi uttalelse om de prosedyremes-
sige aspektene, og skal ledes av og omfatte per-
sonale fra Kommisjonen eller det berørte finan-
sieringsorganet som ikke deltok i evalueringen 
av forslagene. Komiteen kan anbefale ett av føl-
gende alternativer:
(a) Forslaget evalueres på nytt, hovedsakelig 

av personer som ikke deltok i den foregå-
ende evalueringen.

(b) Den opprinnelige evalueringen bekreftes.
3. En ny gjennomgåelse av evalueringen skal 

ikke forsinke utvelgingen av forslag som ikke 
er gjenstand for anmodninger om ny gjennom-
gåelse.

3a. Kommisjonen skal sikre at det foreligger en 
framgangsmåte for deltakere for å framlegge 
direkte forespørsler og klager som gjelder 
deres deltakelse i Horisont Europa. Opplysnin-
ger om hvordan forespørsler eller klager 
registreres, skal gjøres tilgjengelige på inter-
nett.

Artikkel 28

Tilskuddstidspunkt

1. Som unntak fra artikkel 194 nr. 2 første ledd i 
finansforordningen får følgende perioder 
anvendelse:
(a) En periode på høyst fem måneder fra fristen 

for framlegging av fullstendige forslag, når 
det gjelder å underrette alle søkerne om 
resultatet av evalueringen av deres søkna-
der.

(b) En periode på høyst åtte måneder fra fristen 
for framlegging av fullstendige forslag, når 
det gjelder å undertegne tilskuddsavtaler 
med søkerne.

2. Arbeidsprogrammet kan fastsette kortere fris-
ter.

3. I tillegg til unntakene i artikkel 194 nr. 2 annet 
ledd i finansforordningen kan periodene nevnt 
i nr. 1 være lengre i forbindelse med ERC-tiltak 
og samfunnsoppdrag, og når tiltakene under-
legges en etisk vurdering eller en sikkerhets-
vurdering.

Artikkel 29

Gjennomføring av tilskuddsavtalen

1. Dersom en støttemottaker ikke oppfyller sine 
forpliktelser når det gjelder den tekniske gjen-
nomføringen av tiltaket, skal de andre støtte-
mottakerne oppfylle forpliktelsene uten ytterli-
gere EU-finansiering, med mindre Kommisjo-
nen eller det relevante finansieringsorganet 
uttrykkelig fritar dem fra denne forpliktelsen. 
Hver støttemottakers økonomiske ansvar skal 
være begrenset til vedkommendes egen gjeld, 
med forbehold for bestemmelsene om den 
gjensidige forsikringsordningen.

2. I tilskuddsavtalen kan det fastsettes milepæler 
og tilknyttede delbeløp for forhåndsfinansier-
ing. Dersom milepælene ikke nås, kan tiltaket 
midlertidig utsettes eller endres, eller avslut-
tes dersom det er behørig begrunnet.

3. Tiltaket kan også avsluttes dersom de forven-
tede resultatene ikke lenger er relevante for 
Unionen av vitenskapelige eller teknologiske 
grunner, eller, når det gjelder EICs Akselera-
tor, også av økonomiske grunner, eller, når det 
gjelder EIC og samfunnsoppdrag, på grunn av 
deres relevans som del av en portefølje av til-
tak. Kommisjonen skal gjennomgå en prose-
dyre med tiltakskoordinatoren og, dersom det 
er relevant, med eksterne eksperter, før den 
beslutter å avslutte et tiltak, i samsvar med 
artikkel 133 i finansforordningen.

32 Framgangsmåten vil bli forklart i et dokument som offent-
liggjøres før evalueringsprosessen begynner.
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Artikkel 29a

Mal for tilskuddsavtale

1. Kommisjonen skal i nært samarbeid med med-
lemsstatene utarbeide maler for tilskuddsavta-
ler mellom Kommisjonen eller det relevante 
finansieringsorganet og støttemottakerne i 
samsvar med denne forordningen. Dersom det 
blir nødvendig å foreta en betydelig endring av 
en mal for tilskuddsavtaler, blant annet med 
sikte på ytterligere forenkling for støttemotta-
kerne, skal Kommisjonen i nært samarbeid 
med medlemsstatene revidere den på egnet 
måte.

2. Tilskuddsavtalen skal fastsette støttemottaker-
nes og enten Kommisjonens eller det rele-
vante finansieringsorganets rettigheter og for-
pliktelser i henhold til denne forordningen. 
Den skal også fastsette rettigheter og forplik-
telser for rettssubjekter som blir støttemotta-
kere mens tiltaket gjennomføres, samt en kon-
sortiumkoordinators rolle og oppgaver.

Artikkel 30

Finansieringssatser

1. En enkelt finansieringssats per tiltak skal 
gjelde for alle aktiviteter som finansieres. Mak-
simumssatsen per tiltak skal fastsettes i 
arbeidsprogrammet.

2. Programmet kan finansiere opptil 100 % av de 
samlede støtteberettigede kostnadene for et 
tiltak, med unntak av
(a) innovasjonstiltak: opptil 70 % av de samlede 

støtteberettigede kostnadene, unntatt for 
rettssubjekter med ideelt formål, der pro-
grammet kan finansiere opptil 100 % av de 
samlede støtteberettigede kostnadene,

(b) samfinansieringstiltak for program: minst 
30 % av de samlede støtteberettigede kost-
nadene, og opptil 70 % i nærmere bestemte 
og behørig begrunnede tilfeller.

3. Finansieringssatsene fastsatt i denne artikke-
len får også anvendelse på tiltak der fasttakstfi-
nansiering, enhetsfinansiering og finansiering 
med faste beløp anvendes for hele eller deler 
av tiltaket.

Artikkel 31

Indirekte kostnader

1. Indirekte støtteberettigede kostnader skal 
bestemmes ved å benytte en fast sats på 25 % 
av tiltakets samlede direkte støtteberettigede 
kostnader, unntatt direkte støtteberettigede 

kostnader i forbindelse med underleveranser 
og finansiell støtte til tredjeparter, samt even-
tuelle enhetskostnader eller faste beløp som 
omfatter indirekte kostnader.

Når det er hensiktsmessig, skal indirekte 
kostnader som inngår i enhetskostnader eller 
faste beløp, beregnes ved å anvende den faste 
satsen som er angitt i nr. 1, unntatt enhetskost-
nader for internt fakturerte varer og tjenester, 
som skal beregnes på grunnlag av faktiske 
kostnader, i samsvar med støttemottakernes 
vanlige praksis for kostnadsberegning.

2. Dersom det er fastsatt i arbeidsprogrammet, 
kan indirekte kostnader angis i form av faste 
beløp eller enhetskostnader.

Artikkel 32

Støtteberettigede kostnader

1. I tillegg til kriteriene i artikkel 186 i finansfor-
ordningen er personalkostnader, for støttemot-
takere med prosjektbasert godtgjøring, støtte-
berettigede opptil den lønningen som perso-
nen ville motta for å arbeide med FoI-prosjek-
ter finansiert gjennom nasjonale ordninger, 
herunder sosiale kostnader og andre kostna-
der knyttet til lønninger til personale som er 
knyttet til tiltaket, i henhold til nasjonal lovgiv-
ning eller arbeidsavtalen.

Med prosjektbasert godtgjøring menes 
godtgjøring som er knyttet til en persons delta-
kelse i prosjekter, er del av støttemottakerens 
vanlige godtgjøringspraksis og utbetales på en 
konsekvent måte.

2. Som unntak fra artikkel 190 nr. 1 i finansfor-
ordningen skal kostnadene for midler som stil-
les til rådighet av tredjeparter som bidrag i 
naturalier, være støtteberettigede opp til tred-
jepartens direkte støtteberettigede kostnader.

3. Som unntak fra artikkel 192 i finansforordnin-
gen skal inntekter fra utnytting av tiltakets 
resultater ikke anses som tiltakets inntekter.

3a. Støttemottakere kan benytte sin vanlige regn-
skapspraksis for å identifisere og erklære at 
påløpte kostnader i forbindelse med et tiltak er 
i samsvar med alle vilkår i tilskuddsavtalen, i 
tråd med denne forordningen og artikkel 186 i 
finansforordningen.

4. Som unntak fra artikkel 203 nr. 4 i finansfor-
ordningen skal en attest for årsregnskapet 
være obligatorisk i forbindelse med betalingen 
av restbeløpet dersom det beløpet som oppgis 
som faktiske kostnader og enhetskostnader 
beregnet i samsvar med vanlig praksis for 
kostnadsberegning, er minst 325 000 euro.



52 Prop. 175 S 2020–2021
Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning om opprettelse av og regler 

for deltakelse og formidling fra Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovasjon (2021–2027) og endringer i 
statsbudsjettet 2021 under Kunnskapsdepartementet

Attester for årsregnskapet kan utarbeides 
av en godkjent ekstern revisor eller, når det 
gjelder offentlige organer, av en kompetent og 
uavhengig tjenestemann i samsvar med artik-
kel 203 nr. 4 i finansforordningen.

4a. Når det er hensiktsmessig, skal EU-bidrag til 
MSCA-tiltak for kompetanseutvikling og mobi-
litet ta behørig hensyn til eventuelle tilleggs-
kostnader for støttemottakeren knyttet til fød-
sels- eller foreldrepermisjon, sykefravær, sær-
lig fravær eller endring av rekrutterende verts-
organisasjon eller forskerens familiestatus i 
det tidsrommet tilskuddsavtalen gjelder.

4b. Kostnader knyttet til åpen tilgang, herunder 
dataforvaltningsplaner, skal være refusjonsbe-
rettiget i henhold til nærmere bestemmelser i 
tilskuddsavtalen.

Artikkel 33

Gjensidig forsikringsordning

1. Det opprettes herved en gjensidig forsikrings-
ordning («ordningen»), som skal erstatte og 
etterfølge det fondet som ble opprettet i sam-
svar med artikkel 38 i forordning (EF) nr. 
1290/2013. Ordningen skal dekke den risi-
koen som er knyttet til skyldige beløp som 
ikke kan inndrives fra støttemottakere:
(a) til Kommisjonen i henhold til beslutning nr. 

1982/2006/EF,
(b) til Kommisjonen og unionsorganer under 

«Horisont 2020»,
(c) til Kommisjonen og finansieringsorganer 

under programmet.
Dekningen av risikoer i forbindelse 

med finansieringsorganer omhandlet i før-
ste ledd bokstav c) kan foretas ved hjelp av 
et system for indirekte dekning som er fast-
satt i den gjeldende avtalen, og som tar hen-
syn til finansieringsorganets art.

2. Ordningen skal forvaltes av Unionen, repre-
sentert ved Kommisjonen, som opptrer som 
utøvende organ. Kommisjonen skal fastsette 
særlige regler for drift av ordningen.

3. Støttemottakerne skal gi et bidrag på 5 % av 
Unionens finansiering av tiltaket. Dette bidra-
get kan på grunnlag av periodiske, gjennom-
siktige evalueringer økes av Kommisjonen til 
høyst 8 % eller reduseres til under 5 %. Støtte-
mottakernes bidrag til ordningen skal avreg-
nes fra den innledende forhåndsfinansieringen 
og betales til ordningen på støttemottakernes 
vegne, og skal under ingen omstendighet 
overstige beløpet for den innledende forhånds-
finansieringen.

4. Støttemottakernes bidrag skal tilbakebetales i 
forbindelse med betalingen av restbeløpet.

5. Enhver finansiell avkastning som ordningen 
genererer, skal legges til ordningen. Dersom 
avkastningen er utilstrekkelig, skal ordningen 
ikke gripe inn, og Kommisjonen eller finansi-
eringsorganet skal inndrive alle skyldige beløp 
direkte fra støttemottakerne eller tredjepar-
tene.

6. Beløpene som inndrives, skal utgjøre inntekter 
som avsettes til ordningen i henhold til artik-
kel 21 nr. 5 i finansforordningen. Når alle til-
skudd som ordningen direkte eller indirekte 
dekker risikoen for, er iverksatt, skal alle ute-
stående beløp inndrives av Kommisjonen og 
tas med i Unionens budsjett, med forbehold 
for den lovgivende myndighetens beslutnin-
ger.

7. Ordningen kan utvides til støttemottakere 
under ethvert annet direkte forvaltet unions-
program. Kommisjonen skal vedta bestemmel-
ser om støttemottakernes deltakelse i andre 
programmer.

Artikkel 34

Eierskap og beskyttelse

1. Støttemottakerne skal eie de resultatene de 
skaper. De skal sikre at deres ansattes eller 
andre parters rettigheter med hensyn til resul-
tatene kan utøves på en måte som er forenlig 
med støttemottakernes forpliktelser i samsvar 
med de vilkårene som er fastsatt i tilskuddsav-
talen.

To eller flere støttemottakere har felles ei-
endomsrett til resultater dersom
(a) de har skapt dem i fellesskap og
(b) det ikke er mulig

(i) å fastslå hva den enkelte støttemottake-
ren har bidratt med,

eller
(ii) å atskille dem med sikte på å søke om, 

få eller bevare beskyttelse av dem.
Medeierne skal inngå en skriftlig avtale 

om fordelingen og om vilkårene for det fel-
les eierskapet. Med mindre annet er avtalt i 
konsortiumavtalen eller avtalen om felles 
eiendomsrett, kan hver medeier utstede til 
tredjeparter ikke-eksklusive lisenser til å 
utnytte de felles eide resultatene (uten rett 
til å utstede underlisenser), dersom de an-
dre medeierne på forhånd underrettes om 
dette og får en rettferdig og rimelig godt-
gjøring. Medeierne kan inngå en skriftlig 
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avtale om å anvende en annen ordning enn 
felles eierskap.

2. Støttemottakere som har mottatt unionsfinan-
siering, skal beskytte sine resultater i tilstrek-
kelig grad dersom beskyttelse er mulig og 
begrunnet, idet det tas hensyn til alle relevante 
omstendigheter, herunder mulighetene for 
kommersiell utnytting og andre berettigede 
interesser. Når støttemottakere treffer beslut-
ning om beskyttelse, skal de også ta hensyn til 
de berettigede interessene til tiltakets øvrige 
støttemottakere.

Artikkel 35

Utnytting og formidling

1. Enhver deltaker som har mottatt EU-finansier-
ing, skal gjøre sitt beste for å utnytte de resul-
tatene vedkommende eier, eller la et annet 
rettssubjekt utnytte dem. Støttemottakerne 
kan utnytte resultatene direkte, eller indirekte, 
særlig gjennom overføring og lisensiering av 
resultater i samsvar med artikkel 36.

Det kan fastsettes ytterligere utnyttingsfor-
pliktelser i arbeidsprogrammet.

Dersom resultatene til tross for at støtte-
mottakeren gjør sitt beste for å utnytte resulta-
tene direkte eller indirekte, ikke utnyttes 
innenfor en gitt periode som fastsatt i tilskudds-
avtalen, skal støttemottakeren bruke en egnet 
internettplattform, som fastsatt i tilskuddsavta-
len, for å finne berørte parter som kan utnytte 
disse resultatene. Denne forpliktelsen kan fra-
vikes dersom det er begrunnet i en anmodning 
fra støttemottakeren.

2. Støttemottakerne skal formidle sine resultater 
så raskt som mulig i et offentlig tilgjengelig 
format, med forbehold for restriksjoner som 
følge av beskyttelsen av immaterialrettigheter, 
sikkerhetsregler eller berettigede interesser.

Arbeidsprogrammet kan fastsette ytterli-
gere formidlingsforpliktelser samtidig som 
Unionens økonomiske og vitenskapelige in-
teresser beskyttes.

3. Støttemottakerne skal sikre at åpen tilgang til 
vitenskapelige publikasjoner anvendes i hen-
hold til de vilkårene som er fastsatt i tilskudds-
avtalen. Støttemottakerne skal særlig sikre at 
de eller forfatterne beholder tilstrekkelige 
immaterialrettigheter til at de kan oppfylle sine 
krav om åpen tilgang.

Åpen tilgang til forskningsdata skal være 
hovedregelen i henhold til vilkårene som er 
fastsatt i tilskuddsavtalen, men muligheten for 
unntak skal sikres i samsvar med prinsippet 

«så åpent som mulig, så lukket som nødven-
dig», idet det tas hensyn til støttemottakernes 
berettigede interesser, herunder kommersiell 
utnytting og andre begrensninger, for eksem-
pel regler for vern av personopplysninger, per-
sonvern, fortrolighet, forretningshemmelighe-
ter, Unionens konkurranseinteresser, sikker-
hetsregler eller immaterialrettigheter.

Arbeidsprogrammet kan inneholde ytterli-
gere insentiver eller forpliktelser til å anvende 
åpen vitenskap-praksiser.

4. Støttemottakerne skal forvalte alle forsknings-
data som genereres gjennom et Horisont 
Europa-tiltak, i tråd med FAIR-prinsippene og i 
samsvar med vilkårene som er fastsatt i til-
skuddsavtalen, og skal utarbeide en datafor-
valtningsplan.

Arbeidsprogrammet kan, når det er beretti-
get, fastsette ytterligere forpliktelser til å bruke 
den åpne europeiske forskningsskyen (EOSC) 
til lagring av og for å gi tilgang til forsknings-
data.

5. Støttemottakere som har til hensikt å formidle 
sine resultater, skal på forhånd underrette de 
øvrige støttemottakerne i tiltaket om dette. 
Andre støttemottakere kan gjøre innsigelse 
dersom de kan påvise at deres berettigede 
interesser med hensyn til resultater eller 
eksisterende kunnskap vil bli betydelig skadet 
av den planlagte formidlingen. I slike tilfeller 
kan formidlingen ikke skje før det er truffet 
egnede tiltak for å beskytte disse berettigede 
interessene.

6. Med mindre annet er fastsatt i arbeidspro-
grammet, skal forslagene inneholde en plan 
for utnytting og formidling av resultatene. Der-
som den forventede utnyttingen innebærer at 
et produkt eller en prosess utvikles, skapes, 
produseres eller markedsføres, eller at en tje-
neste utvikles og leveres, skal planen omfatte 
en strategi for slik utnytting. Dersom planen 
fastsetter at utnyttingen hovedsakelig skal 
finne sted i ikke-assosierte tredjeland, skal 
rettssubjektene forklare hvorfor utnyttingen 
likevel er i Unionens interesse.

Støttemottakerne skal oppdatere planen 
mens tiltaket pågår og etter at det er avsluttet, i 
samsvar med tilskuddsavtalen.

7. Med sikte på Kommisjonens eller finansier-
ingsorganets overvåking og formidling skal 
støttemottakerne framlegge alle ønskede opp-
lysninger om utnyttingen og formidlingen av 
deres resultater, i samsvar med vilkårene i til-
skuddsavtalen. Slike opplysninger skal gjøres 
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offentlig tilgjengelige, med forbehold for støt-
temottakernes berettigede interesser.

Artikkel 36

Overføring og lisensiering

1. Støttemottakerne kan overføre eiendomsret-
ten til resultatene sine. De skal sikre at deres 
forpliktelser også får anvendelse på den nye 
eieren, og at denne er forpliktet til å viderefor-
midle dem ved en eventuell senere overføring.

2. Med mindre annet avtales skriftlig for nær-
mere identifiserte tredjeparter og tilknyttede 
enheter, eller med mindre det er umulig i hen-
hold til gjeldende lovgivning, skal støttemotta-
kere som har til hensikt å overføre eiendoms-
retten til resultater, på forhånd underrette 
eventuelle andre støttemottakere som fortsatt 
har tilgangsrett til resultatene. Meldingen skal 
inneholde tilstrekkelige opplysninger om den 
nye eieren til at en støttemottaker kan vurdere 
hvordan vedkommendes tilgangsrett vil bli 
påvirket.

Med mindre annet avtales skriftlig for nær-
mere identifiserte tredjeparter og tilknyttede 
enheter, kan en støttemottaker gjøre innsigelse 
mot overføringen dersom vedkommende kan 
vise at overføringen vil være til skade for ved-
kommendes tilgangsrett. I så fall kan overførin-
gen ikke skje før det er oppnådd enighet mel-
lom de berørte støttemottakerne. Fristene for 
dette skal fastsettes i tilskuddsavtalen.

3. Støttemottakerne kan utstede lisenser for sine 
resultater eller på annen måte gi rett til å 
utnytte dem, herunder med enerett, dersom 
dette ikke påvirker oppfyllelsen av deres for-
pliktelser. Enelisenser for resultater kan gis 
dersom de andre berørte støttemottakerne 
samtykker i å gi avkall på sine rettigheter til 
dem.

4. Når det er berettiget, skal det fastsettes i til-
skuddsavtalen at Kommisjonen eller det rele-
vante finansieringsorganet har rett til å mot-
sette seg at eiendomsretten til resultatene 
overføres eller at det utstedes enelisens for 
resultatene, dersom
(a) de støttemottakerne som skaper resultater, 

har mottatt EU-finansiering,
(b) overføringen eller lisensieringen skjer til et 

rettssubjekt som er etablert i et ikke-assosi-
ert tredjeland, og

(c) overføringen eller lisensieringen ikke er 
forenlig med Unionens interesser.

Dersom retten til å gjøre innsigelse får 
anvendelse, skal støttemottakeren inngi 

forhåndsmelding. Det kan gis skriftlig av-
kall på retten til å gjøre innsigelse i forbin-
delse med overføringer eller tilskudd til 
nærmere angitte rettssubjekter dersom det 
er truffet tiltak for å beskytte Unionens in-
teresser.

Artikkel 37

Tilgangsrett

1. Følgende prinsipper for tilgangsrett får anven-
delse:
(a) En anmodning om å utøve eller gi avkall på 

tilgangsrett skal framsettes skriftlig.
(b) Med mindre annet er avtalt med oppdrags-

giveren, omfatter tilgangsretten ikke retten 
til å utstede underlisenser.

(c) Støttemottakerne skal før de inngår til-
skuddsavtalen underrette hverandre om 
eventuelle restriksjoner som gjelder når de 
gir tilgang til eksisterende kunnskap.

(d) Dersom en støttemottaker ikke lenger del-
tar i et tiltak, skal det ikke påvirke dens for-
pliktelse til å gi tilgang.

(e) Dersom en støttemottaker misligholder 
sine forpliktelser, kan støttemottakerne bli 
enige om at vedkommende ikke lenger har 
tilgangsrett.

2. Støttemottakere skal gi tilgang til
(a) sine resultater vederlagsfritt for enhver 

annen støttemottaker under tiltaket, som 
har bruk for resultatene for å kunne utføre 
sine egne oppgaver,

(b) sin eksisterende kunnskap til enhver annen 
støttemottaker under tiltaket, som har bruk 
for denne kunnskapen for å kunne utføre 
sine egne oppgaver, med forbehold for 
restriksjonene i nr. 1 bokstav c). Denne til-
gangen gis vederlagsfritt, med mindre støt-
temottakerne har avtalt noe annet før de 
inngår tilskuddsavtalen,

(c) sine resultater og, med forbehold for med 
forbehold for restriksjonene i nr. 1 bokstav 
c), sin eksisterende kunnskap til enhver 
annen støttemottaker under tiltaket, som 
har bruk for dette for å kunne utnytte sine 
egne resultater. Denne tilgangen skal gis på 
rettferdige og rimelige vilkår som skal avta-
les.

3. Med mindre støttemottakerne avtaler noe 
annet, skal de også gi tilgang til sine resultater 
og, med forbehold for restriksjonene i nr. 1 
bokstav c), sin eksisterende kunnskap til et 
rettssubjekt som
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(a) er etablert i en medlemsstat eller et assosi-
ert land,

(b) er underlagt en annen støttemottakers 
direkte eller indirekte kontroll, eller er 
underlagt den samme direkte eller indi-
rekte kontrollen som denne støttemottake-
ren, eller som utøver direkte eller indirekte 
kontroll over denne støttemottakeren, og

(c) har behov for tilgangen for å kunne utnytte 
denne støttemottakerens resultater, i sam-
svar med støttemottakerens utnyttingsfor-
pliktelser.

Tilgang skal gis på rettferdige og rime-
lige vilkår som skal avtales.

4. En anmodning om tilgang med sikte på utnyt-
ting kan framsettes i inntil ett år etter at tilta-
ket er avsluttet, med mindre støttemottakerne 
avtaler en annen frist.

5. Støttemottakere som har mottatt unionsfinan-
siering, skal gi tilgang til sine resultater 
vederlagsfritt for Unionens institusjoner, orga-
ner, kontorer og byråer med sikte på utvikling, 
gjennomføring og overvåking av unionspoli-
tikk eller -programmer. Tilgangen skal 
begrenses til ikke-kommersiell og ikke-kon-
kurranseutsatt bruk.

Slik tilgangsrett skal ikke omfatte støtte-
mottakerens eksisterende kunnskap.

Når det gjelder tiltak under klyngen «Sam-
funnssikkerhet», skal støttemottakere som har 
mottatt unionsfinansiering, også gi tilgang til 
sine resultater vederlagsfritt for medlemsstate-
nes nasjonale myndigheter med sikte på utvik-
ling, gjennomføring og overvåking av deres po-
litikker eller programmer på dette området. 
Tilgangen skal begrenses til ikke-kommersiell 
og ikke-konkurranseutsatt bruk og skal gis et-
ter en bilateral avtale om fastsettelse av særlige 
vilkår for å sikre at denne retten brukes bare til 
det planlagte formålet, og at det foreligger eg-
nede forpliktelser knyttet til fortrolighet. Den 
anmodende medlemsstaten, den anmodende 
unionsinstitusjonen eller det anmodende uni-
onsorganet, -kontoret eller -byrået skal under-
rette alle medlemsstatene om slike anmodnin-
ger.

6. Når det er hensiktsmessig, kan det fastsettes 
ytterligere tilgangsrett i arbeidsprogrammet.

Artikkel 38

Særlige bestemmelser

Særlige bestemmelser om eierskap, utnytting og 
formidling, overføring og lisensiering samt til-

gangsrett kan få anvendelse på ERC-tiltak, tiltak 
for kompetanseutvikling og mobilitet, tiltak for 
før-kommersielt innkjøp, tiltak for offentlig inn-
kjøp av innovative løsninger, samfinansieringstil-
tak for program samt samordnings- og støttetiltak.

Disse særlige bestemmelser skal fastsettes i 
tilskuddsavtalen og skal ikke endre de prinsip-
pene og forpliktelsene som er knyttet til åpen til-
gang.

Artikkel 39

Priser

1. Priser under programmet skal tildeles og for-
valtes i samsvar med avdeling IX i finansfor-
ordningen, med mindre annet uttrykkelig er 
fastsatt i dette kapittelet.

2. Ethvert rettssubjekt, uansett etableringssted, 
kan delta i en konkurranse, med mindre annet 
er fastsatt i arbeidsprogrammet eller konkur-
ransereglene.

3. Kommisjonen eller finansieringsorganet kan, 
når det er hensiktsmessig, organisere tildeling 
av priser i samarbeid med
(a) andre unionsorganer,
(b) tredjeland eller deres vitenskapelige og tek-

nologiske organisasjoner eller byråer,
(c) internasjonale organisasjoner, eller
(d) rettssubjekter med ideelt formål.

4. Arbeidsprogrammet eller konkurransereglene 
skal omfatte forpliktelser knyttet til kommuni-
kasjon og, når det er hensiktsmessig, utnytting 
og formidling, eierskap og tilgangsrett, her-
under lisensieringsbestemmelser.

Kapittel IV

Innkjøp

Artikkel 40

Innkjøp

1. Innkjøp under programmet skal tildeles og for-
valtes i samsvar med avdeling VII i finansfor-
ordningen, med mindre annet uttrykkelig er 
fastsatt i dette kapittelet.

2. Innkjøp kan også skje i form av før-kommersi-
elt innkjøp eller innkjøp av innovative løsnin-
ger som foretas av Kommisjonen eller finansi-
eringsorganet på egne vegne eller sammen 
med medlemsstatenes og de assosierte lande-
nes offentlige oppdragsgivere. I så fall får 
reglene fastsatt i artikkel 22 anvendelse.



56 Prop. 175 S 2020–2021
Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning om opprettelse av og regler 

for deltakelse og formidling fra Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovasjon (2021–2027) og endringer i 
statsbudsjettet 2021 under Kunnskapsdepartementet

Kapittel V

Blandingsoperasjoner og blandet finansiering

Artikkel 41

Blandingsoperasjoner

Blandingsoperasjoner som vedtas under dette 
programmet, skal gjennomføres i samsvar med 
InvestEU-programmet og avdeling X i finansfor-
ordningen.

Artikkel 42

Blandet finansiering under Horisont Europa og 
EIC

1. Tilskuddet og det tilbakebetalingspliktige for-
skuddet som inngår i blandet finansiering 
under Horisont Europa eller EIC, skal være 
omfattet av artikkel 30–33.

2. Blandet finansiering under EIC skal gjennom-
føres i samsvar med artikkel 43. Støtte gjen-
nom blandet finansiering under EIC kan gis 
fram til tiltaket kan finansieres som en blan-
dingsoperasjon eller som en finansierings- og 
investeringsoperasjon som i sin helhet er dek-
ket av EU-garantien under InvestEU. Som unn-
tak fra artikkel 209 i finansforordningen får vil-
kårene i nr. 2, og særlig bokstav a) og d), ikke 
anvendelse på tidspunktet for tildelingen av 
blandet finansiering under EIC.

3. Blandet finansiering under Horisont Europa 
kan gis til et samfinansieringstiltak for pro-
gram dersom et felles program for medlems-
stater og assosierte land tillater at finansielle 
instrumenter anvendes for å støtte utvalgte til-
tak. Evalueringen og utvelgingen av slike tiltak 
skal skje i samsvar med artikkel 11, 19, 20, 24, 
25 og 26. Gjennomføringsbestemmelsene for 
blandet finansiering under Horisont Europa 
skal være i samsvar med artikkel 29, i analogi 
med artikkel 43 nr. 9, og med de ytterligere og 
begrunnede vilkårene som er fastsatt i 
arbeidsprogrammet.

4. Tilbakebetalinger, herunder tilbakebetalte for-
skudd, og inntekter under Horisont Europa 
samt blandet finansiering under EIC skal 
anses som inntekter som er avsatt til særskilte 
formål, i samsvar med artikkel 21 nr. 3 bokstav 
f) og artikkel 21 nr. 4 i finansforordningen.

5. Blandet finansiering under Horisont Europa 
og EIC skal gis på en måte som fremmer Unio-
nens konkurranseevne uten at konkurransen i 
det indre marked vris.

Artikkel 42a

Stifinneren

1. Stifinneren skal gi tilskudd til banebrytende 
høyrisikoprosjekter som gjennomføres av kon-
sortier eller enkeltmottakere og har som for-
mål å utvikle radikal innovasjon og nye mar-
kedsmuligheter. Stifinneren skal gi støtte for 
de tidligste fasene i vitenskapelig, teknologisk 
eller høyteknologisk forskning og utvikling, 
herunder konseptprøving og prototyper til tek-
nologivalidering.

Stifinneren skal hovedsakelig gjennomfø-
res gjennom en åpen innbydelse til å inngi 
«nedenfra og opp»-forslag med regelmessige 
frister hvert år, og skal også skape konkurran-
semessige utfordringer med sikte på å utvikle 
viktige strategimål som krever høyteknologi 
og radikal tankegang.

2. Stifinnerens overgangsaktiviteter skal hjelpe 
alle typer forskere og innovatører med å 
utvikle veien til kommersiell utvikling i Unio-
nen, for eksempel demonstrasjonsaktiviteter 
og forundersøkelser med sikte på å vurdere 
potensielle forretningsmuligheter, og støtte 
opprettelsen av knoppskytingsforetak og nye 
foretak.
(a) Iverksettelsen av og innholdet i forslagsinn-

bydelsene skal fastsettes i lys av de målene 
og det budsjettet som er fastsatt i arbeids-
programmet i forbindelse med den aktuelle 
porteføljen av tiltak.

(b) Ytterligere tilskudd i form av et fast beløp 
på høyst 50 000 euro kan gis til hvert for-
slag som allerede er utvalgt under Stifinne-
ren gjennom en forslagsinnbydelse, med 
sikte på å gjennomføre utfyllende aktivite-
ter, herunder presserende samordnings- og 
støttetiltak, for å styrke porteføljens gruppe 
av støttemottakere, blant annet vurdering 
av mulige knoppskytingsforetak eller 
potensielle markedsskapende innovasjo-
ner, eller utvikling av en forretningsplan. 
Programkomiteen som er opprettet under 
særprogrammet, skal underrettes om slike 
tilfeller.

3. Tildelingskriteriene som definert i artikkel 25 
får anvendelse på Stifinneren.

Artikkel 43

Akseleratoren

1. EICs Akselerator skal ha som formål å støtte i 
hovedsak markedsskapende innovasjon. Den 
skal støtte bare enkeltmottakere og hovedsa-
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kelig yte blandet finansiering. På visse vilkår 
kan den også gi ren tilskuddsstøtte og ren 
egenkapitalstøtte.

EICs Akselerator skal tilby to typer støtte:
– Støtte i form av blandet finansiering til SMB-er, 

herunder nystartede foretak og, i unntakstilfel-
ler, små selskaper med middels markedsverdi 
som utfører banebrytende og disruptiv innova-
sjon som ikke anses som lønnsom.

– Ren tilskuddsstøtte til SMB-er, herunder 
nystartede foretak, som utfører alle former for 
innovasjon, fra trinnvis til banebrytende og dis-
ruptiv, og som tar sikte på etterfølgende opp-
skalering.

Det kan også gis ren egenkapitalstøtte til 
SMB-er, herunder nystartede foretak, som 
ikke anses som lønnsomme, men som allerede 
har mottatt ren tilskuddsstøtte.

Ren tilskuddsstøtte under EICs Akselerator 
skal gis bare dersom følgende kumulative vil-
kår er oppfylt:
a) Prosjektet skal omfatte opplysninger om 

søkerens kapasitet og vilje til å oppskalere.
b) Støttemottakeren kan bare være et nystar-

tet foretak eller en SMB.
c) Ren tilskuddsstøtte under EICs Akselerator 

kan gis bare én gang til en støttemottaker 
under Horisont Europa, og det skal gis 
høyst 2,5 millioner euro.

1a. Støttemottakeren under EICs Akselerator skal 
være et rettssubjekt som anses som et nystar-
tet foretak, en SMB eller i unntakstilfeller et 
lite selskap med middels markedsverdi som 
ivrer etter å oppskalere, og som er etablert i en 
medlemsstat eller et assosiert land. Forslaget 
kan inngis enten av støttemottakeren eller, 
dersom støttemottakeren på forhånd har gitt 
sitt samtykke, av en eller flere fysiske perso-
ner eller rettssubjekter som har til hensikt å 
etablere eller støtte denne støttemottakeren. I 
det siste tilfellet vil finansieringsavtalen bli inn-
gått bare med støttemottakeren.

2. En enkelt beslutning om tildeling skal dekke 
og bidra med finansiering av alle former for 
EU-bidrag som gis gjennom blandet finansier-
ing under EIC.

3. Forslagene skal evalueres ut fra hvert forslags 
egne kvaliteter av uavhengige sakkyndige, og 
skal utvelges i forbindelse med en kontinuer-
lig åpen innbydelse med frister, på grunnlag av 
artikkel 24–26, med forbehold for nr. 4.

4. Tildelingskriteriene skal være
(a) fremragende kvalitet,
(b) virkning,

(c) hvilket risikonivå for tiltaket som ville hin-
dre investeringer, kvalitet og effektivitet i 
gjennomføringen, og behovet for unions-
støtte.

5. Kommisjonen eller finansieringsorganene 
som gjennomfører Horisont Europa (herunder 
KI-nettverkene under EIT), kan med de 
berørte søkernes samtykke inngi et forslag 
om et innovasjons- og markedsinnføringstiltak 
som allerede oppfyller de to første kriteriene, 
direkte til evaluering under det siste kriteriet, 
forutsatt at følgende kumulerte vilkår er opp-
fylt:
(a) Forslaget skal stamme fra et annet tiltak 

finansiert under Horisont 2020 eller dette 
programmet eller, med forbehold for et 
pilotprosjekt i det første arbeidsprogram-
met for Horisont Europa, fra nasjonale og/
eller regionale programmer, og skal 
begynne med kartleggingen av etterspørse-
len etter en slik ordning. Nærmere bestem-
melser skal fastsettes i særprogrammet.

(b) Forslaget er basert på en prosjektvurdering 
som ble foretatt høyst to år tidligere, der 
forslagets kvalitet og virkning ble vurdert, 
og det er omfattet av vilkår og prosesser 
som er nærmere angitt i arbeidsprogram-
met.

6. «Seal of Excellence» kan tildeles dersom føl-
gende kumulative vilkår er oppfylt:
(a) Støttemottakeren er et nystartet foretak, en 

SMB eller et lite selskap med middels mar-
kedsverdi.

(b) Forslaget er støtteberettiget og ligger over 
de gjeldende tersklene for de to første tilde-
lingskriteriene som omhandlet i nr. 4.

(c) Aktivitetene ville vært støtteberettigede 
under et innovasjonstiltak.

7. For forslag som godkjennes etter evaluerin-
gen, skal uavhengige sakkyndige foreslå til-
svarende støtte fra EICs Akselerator, basert på 
den tilknyttede risikoen og de ressursene og 
den tiden som trengs for å bringe innovasjo-
nen på markedet og utnytte den.

Kommisjonen kan avvise et forslag som de 
uavhengige sakkyndige har valgt ut, av behø-
rig begrunnede årsaker, herunder manglende 
samsvar med målene for Unionens politikk. 
Programkomiteen skal underrettes om årsa-
kene til slike avvisninger.

8. Den delen av støtten fra EICs Akselerator som 
tilskuddet og det tilbakebetalingspliktige for-
skuddet utgjør, skal ikke overstige 70 % av de 
samlede støtteberettigede kostnadene for det 
utvalgte innovasjonstiltaket.
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9. Gjennomføringsbestemmelsene for den delen 
av støtten fra EICs Akselerator som egenkapi-
talstøtte og tilbakebetalingspliktig støtte 
utgjør, skal fastsettes i beslutning [særpro-
grammet].

10. I kontrakten for det utvalgte tiltaket skal det 
fastsettes særlige, målbare milepæler og tilsva-
rende forhåndsfinansiering og delbetaling av 
støtten fra EICs Akselerator.

Når det gjelder blandet finansiering under 
EIC, kan aktiviteter knyttet til et innovasjonstil-
tak iverksettes, og den første forhåndsfinansi-
eringen av tilskuddet eller det tilbakebetalings-
pliktige forskuddet utbetales, før gjennomfø-
ringen av andre deler av den tildelte blandede 
finansieringen under EIC. Gjennomføringen av 
disse delene skal forutsette at de særlige mile-
pælene som er fastsatt i kontrakten, nås.

11. I samsvar med kontrakten skal tiltaket utset-
tes, endres eller, dersom det er behørig 
begrunnet, avsluttes dersom de målbare mile-
pælene ikke nås. Det kan også avsluttes der-
som den forventede markedsinnføringen, sær-
lig i Unionen, ikke kan finne sted.

I unntakstilfeller og etter råd fra EICs styre 
kan Kommisjonen beslutte å øke støtten fra 
EICs Akselerator på grunnlag av en pro-
sjektvurdering foretatt av eksterne uavhengige 
sakkyndige. Programkomiteen skal underret-
tes om slike tilfeller.

Kapittel VI

Sakkyndige

Artikkel 44

Utpeking av uavhengige eksterne sakkyndige

1. Uavhengige eksterne sakkyndige skal finnes 
og velges ut på grunnlag av innbydelser til 
enkeltpersoner om å oversende søknad og inn-
bydelser rettet til relevante organisasjoner som 
forskningsorganer, forskningsinstitusjoner, uni-
versiteter, standardiseringsorganisasjoner, sivil-
samfunnsorganisasjoner eller foretak, med 
sikte på å opprette en database over kandidater.

Som unntak fra artikkel 237 nr. 3 i finansfor-
ordningen kan Kommisjonen eller det rele-
vante finansieringsorganet, unntaksvis og i be-
hørig begrunnede tilfeller, på en gjennomsiktig 
måte velge en uavhengig sakkyndig som har 
de nødvendige ferdighetene, men som ikke fin-
nes i databasen, forutsatt at en innbydelse til in-

teressetegning ikke førte til at egnede uavhen-
gige eksterne sakkyndige ble funnet.

Slike sakkyndige skal erklære at de er uav-
hengige og har kapasitet til å støtte målene for 
Horisont Europa.

2. I samsvar med artikkel 237 nr. 2 og 3 i finans-
forordningen skal uavhengige eksterne 
sakkyndige godtgjøres på grunnlag av stan-
dardvilkår. Dersom det er begrunnet, og i unn-
takstilfeller, kan det gis egnet godtgjøring som 
overstiger standardvilkårene som er basert på 
relevante markedsstandarder, særlig for 
enkelte sakkyndige på høyt nivå.

3. I tillegg til artikkel 38 nr. 2 og 3 i finansforord-
ningen skal navnene på de uavhengige 
eksterne sakkyndige som evaluerer tilskudds-
søknadene, og som er personlig utnevnt, offent-
liggjøres sammen med deres saksområde 
minst en gang i året på Kommisjonens eller 
finansieringsorganets nettsted. Disse opplys-
ningene skal samles inn, behandles og offent-
liggjøres i samsvar med EUs personvernregler.

3a. Kommisjonen eller det relevante finansierings-
organet skal treffe hensiktsmessige tiltak for å 
hindre interessekonflikter i forbindelse med 
uavhengige eksterne sakkyndiges deltakelse i 
samsvar med artikkel 61 og artikkel 150 nr. 5 i 
finansforordningen.

Kommisjonen eller det relevante finansier-
ingsorganet skal sikre at en sakkyndig som 
står overfor en interessekonflikt i forbindelse 
med et spørsmål vedkommende skal uttale seg 
om, ikke evaluerer, gir råd om eller bistår når 
det gjelder det særlige spørsmålet.

4. Kommisjonen eller det relevante finansierings-
organet skal i forbindelse med utpeking av 
uavhengige eksterne sakkyndige treffe 
egnede tiltak for å etterstrebe en balansert 
sammensetning i ekspertgruppene og evalue-
ringsgruppene med tanke på ferdigheter, erfa-
ring, kunnskap, herunder når det gjelder spe-
sialisering, særlig innenfor SVH, geografisk 
spredning og kjønn, vurdert ut fra situasjonen 
på tiltakets område.

5. Når det er hensiktsmessig, skal det sikres et 
tilstrekkelig antall uavhengige sakkyndige for 
hvert forslag for å garantere kvaliteten på eva-
lueringen.

6. Nivået på godtgjøringen til alle uavhengige og 
eksterne sakkyndige skal gjøres tilgjengelig 
for Europaparlamentet og Rådet. Den skal 
dekkes av programmets utgifter.
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Avdeling III

Programovervåking, kommunikasjon, 
evaluering og kontroll

Artikkel 45

Overvåking og rapportering

1. Kommisjonen skal kontinuerlig overvåke for-
valtningen og gjennomføringen av Horisont 
Europa, det tilhørende særprogrammet og 
EITs aktiviteter. For å øke gjennomsiktigheten 
skal disse dataene også være lett tilgjengelige 
for offentligheten på Kommisjonens nettside, 
og de skal være oppdaterte.

Særlig skal data for prosjekter som finansi-
eres under ERC, europeiske partnerskap, sam-
funnsoppdrag, EIC og EIT legges inn i den 
samme databasen.

Dette skal omfatte
(i) tidsbegrensede indikatorer for årlig rappor-

tering om programmets framdrift med hen-
syn til å oppfylle målene som er fastsatt i 
artikkel 3 og angitt i vedlegg V, sammen 
med virkningsveier,

(ii) opplysninger om graden av integrering av 
samfunnsvitenskap og humaniora, forhol-
det mellom lavere og høyere TRL i 
forskningssamarbeid, framskritt med hen-
syn til utvidelsen av antall deltakerland, den 
geografiske sammensetningen av konsor-
tier i samarbeidsprosjekter, utviklingen 
med hensyn til forskerlønn, anvendelsen av 
totrinns framgangsmåter for innlevering og 
evaluering, de tiltakene som har som for-
mål å tilrettelegge for samarbeidsforbindel-
ser innenfor europeisk forskning og innova-
sjon, anvendelsen av ny gjennomgåelse av 
evalueringen og antall og typer klager, 
nivået av klimaintegrering og tilknyttede 
utgifter, SMB-ers deltakelse, privat sektors 
deltakelse, kjønnsfordeling i finansierte til-
tak, evalueringsgrupper, styrer og rådgiv-
ningsgrupper, «Seals of Excellence», de 
europeiske partnerskapene samt samfinan-
sieringssatsen, komplementær og kumula-
tiv finansiering fra andre EU-fond, 
forskningsinfrastrukturer, behandlingstid 
for tildeling, graden av internasjonalt sam-
arbeid, engasjement fra borgere og delta-
kelse fra sivilsamfunnet,

(iii)utgiftsnivå fordelt på prosjektnivå for å 
muliggjøre en spesifikk analyse, også per 
intervensjonsområde,

(iv)graden av overtegning, særlig antall forslag 
og per forslagsinnbydelse, deres gjennom-

snittlige resultat, andelen av forslag over og 
under tersklene.

2. Kommisjonen gis myndighet til å vedta dele-
gerte rettsakter i samsvar med artikkel 50 
med hensyn til endringene i vedlegg V for å 
utfylle eller endre indikatorene for virknings-
veier, når det anses nødvendig, og fastsette 
referanseverdier og mål.

3. Systemet for resultatrapportering skal sikre at 
data fra overvåkingen av gjennomføringen og 
resultatene av programmet samles inn effek-
tivt og til rett tid, uten at støttemottakernes 
administrative byrde økes. For dette formålet 
skal rimelige rapporteringskrav pålegges mot-
takere av unionsmidler, herunder forskere 
som deltar i tiltakene, med sikte på å spore 
deres karrierer og mobilitet, og (når det er 
relevant) medlemsstater33.

3a. Kvalitative analyser fra Kommisjonen og Unio-
nens eller nasjonale finansieringsorganer skal 
i størst mulig grad utfylle de kvantitative data-
ene.

4. Tiltak som har som formål å tilrettelegge for 
samarbeidsforbindelser innenfor europeisk 
forskning og innovasjon, skal overvåkes og 
gjennomgås i forbindelse med arbeidspro-
grammene.

Artikkel 46

Informasjon, kommunikasjon, reklame, 
formidling og utnytting

1. Mottakere av unionsmidler skal erkjenne opp-
rinnelsen til disse midlene og påse at Unio-
nens finansiering er synlig (særlig når tilta-
kene og resultatene av dem markedsføres, 
herunder pristildelinger) ved å sørge for en 
konsistent, effektiv, forholdsmessig og målret-
tet informasjon til ulike typer publikum, inklu-
dert mediene og offentligheten.

2. Kommisjonen skal gjennomføre informasjons- 
og kommunikasjonstiltak i forbindelse med 
programmet og dets tiltak og resultater. Den 
skal videre gi rettidige og utførlige opplysnin-
ger til medlemsstatene og støttemottakerne. 
Faktabaserte kontaktformidlingstjenester 
(«matchmaking services») basert på informa-
sjon fra analytikere og nettverksforbindelser 
skal stilles til rådighet for interesserte enheter 
som vil danne konsortier for samarbeidspro-
sjekter, og det skal legges særlig vekt på å 
finne nettverksmuligheter for rettssubjekter 

33 Bestemmelser om overvåking av de europeiske partner-
skapene er fastsatt i vedlegg III til forordningen.
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fra medlemsstater med lav FoI-kapasitet. På 
grunnlag av slike analyser kan målrettede kon-
taktformidlingsarrangementer organiseres i 
forbindelse med spesifikke forslagsinnbydel-
ser. Finansielle midler tildelt programmet skal 
også bidra til interne kommunikasjonstiltak 
om Unionens politiske prioriteringer i den 
grad de er knyttet til målene nevnt i artikkel 3.

3. Kommisjonen skal også fastsette en strategi 
for formidling og utnytting med sikte på å øke 
tilgjengeligheten og spredningen av program-
mets forsknings- og innovasjonsresultater og 
kunnskap for å framskynde markedsintroduk-
sjonen, og øke virkningen av programmet. 
Finansielle midler tildelt programmet skal 
også bidra til interne kommunikasjonstiltak 
om Unionens politiske prioriteringer og til 
informasjons-, kommunikasjons-, reklame-, 
formidlings- og utnyttingsaktiviteter i den grad 
de er knyttet til målene nevnt i artikkel 3.

Artikkel 47

Evaluering av programmet

1. Evalueringer av programmet skal gjennomfø-
res rettidig og offentliggjøres slik at resulta-
tene kan inngå i beslutningsprosessen som 
gjelder programmet, dets etterfølger og andre 
initiativer som er relevante for forskning og 
innovasjon.

2. Den foreløpige evalueringen av programmet 
skal foretas med bistand fra uavhengige 
sakkyndige som velges ut på grunnlag av en 
gjennomsiktig prosess, når tilstrekkelig infor-
masjon om gjennomføringen av programmet 
er tilgjengelig, men senest fire år etter at pro-
gramgjennomføringen starter. Den skal 
omfatte en porteføljeanalyse og en vurdering 
av de langsiktige virkningene av tidligere ram-
meprogrammer, og skal danne grunnlag for å 
tilpasse gjennomføringen av programmet og/
eller gjennomgå programmet, etter hva som er 
relevant. Den skal vurdere programmets for-
målstjenlighet, effektivitet, relevans og sam-
menheng, og dets tilleggsverdi for Unionen.

3. Når gjennomføringen av programmet er 
avsluttet, men senest fire år etter utløpet av 
perioden fastsatt i artikkel 1, skal Kommisjo-
nen foreta en endelig evaluering av program-
met. Den skal omfatte en vurdering av de lang-
siktige virkningene av tidligere rammepro-
grammer.

4. Kommisjonen skal offentliggjøre og oversende 
konklusjonene av evalueringene med tilhø-
rende merknader til Europaparlamentet, 

Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale 
komité og Regionkomiteen.

Artikkel 48

Revisjon

1. Kontrollsystemet for programmet skal sikre 
en egnet balanse mellom tillit og kontroll, idet 
det tas hensyn til administrasjonskostnader og 
andre kostnader knyttet til kontroll på alle 
plan, særlig for støttemottakere. Revisjonsre-
glene skal være klare, konsistente og sammen-
hengende for hele programmet.

2. Revisjonsstrategien for programmet skal være 
basert på en finansiell revisjon av en represen-
tativ stikkprøve av utgifter fra programmet 
som helhet. Den representative stikkprøven 
skal utfylles med et utvalg basert på en vurde-
ring av risikoene som er knyttet til utgiftene. 
Tiltak som mottar felles finansiering fra for-
skjellige unionsprogrammer, skal være gjen-
stand for bare én revisjon som dekker alle 
involverte programmer og deres respektive 
gjeldende regler.

3. Kommisjonen eller finansieringsorganet kan i 
tillegg basere seg på kombinerte systemgjen-
nomgåelser på støttemottakernivå. Disse kom-
binerte gjennomgåelsene skal være frivillige 
for visse typer støttemottakere og skal bestå av 
en revisjon av systemer og prosesser, supplert 
med en revisjon av transaksjoner foretatt av en 
kompetent uavhengig revisor som er kvalifi-
sert til å foreta lovfestet revisjon av regnskaps-
dokumenter i samsvar med direktiv 2006/43/
EF34. Kommisjonen eller finansieringsorganet 
kan anvende disse for å fastslå om utgiftene 
overordnet forvaltes økonomisk forsvarlig, og 
for på nytt å vurdere nivået av senere revisjo-
ner og attester for årsregnskapet.

4. I samsvar med artikkel 127 i finansforordnin-
gen kan Kommisjonen eller finansieringsorga-
net basere seg på revisjoner av bruken av Uni-
onens bidrag som utføres av andre uavhengige 
og kompetente personer eller enheter, her-
under andre personer eller enheter enn dem 
som har fått dette i oppdrag av Unionens insti-
tusjoner eller organer.

5. Revisjon kan gjennomføres inntil to år etter 
sluttbetalingen.

34 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/43/EF av 17. mai 
2006 om lovfestet revisjon av årsregnskap og konsernregn-
skap, om endring av rådsdirektiv 78/660/EØF og 83/349/
EØF og om oppheving av rådsdirektiv 84/253/EØF (EUT 
L 157 av 9.6.2006, s. 87).
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5a. Kommisjonen skal offentliggjøre revisjonsret-
ningslinjer som har som formål å sikre en påli-
telig og ensartet anvendelse og fortolkning av 
revisjonsprosedyrene og -reglene i hele pro-
gramperioden.

Artikkel 49

Vern av Unionens økonomiske interesser

Når et tredjeland deltar i programmet gjennom en 
beslutning vedtatt i henhold til en internasjonal 
avtale, eller på grunnlag av andre juridiske virke-
midler, skal tredjelandet gi den ansvarlige anvis-
ningsberettigede, OLAF og Revisjonsretten de 
rettighetene og den tilgangen som er nødvendig, 
slik at de fullt og helt kan utøve sin respektive 
myndighet. Når det gjelder OLAF, skal slike ret-
tigheter omfatte retten til å foreta undersøkelser, 
herunder kontroll og inspeksjon på stedet, som 
fastsatt i forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013.

Artikkel 50

Utøvelse av delegert myndighet

1. Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter 
gis Kommisjonen med forbehold for vilkårene 
fastsatt i denne artikkelen.

2. Myndigheten til å vedta de delegerte rettsak-
tene nevnt i artikkel 45 nr. 2 skal gis Kommi-
sjonen til og med 31. desember 2028.

3. Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 
45 nr. 2 kan når som helst tilbakekalles av 
Europaparlamentet eller Rådet. En beslutning 
om tilbakekalling innebærer at den delegerte 
myndigheten som angis i beslutningen, opphø-
rer å gjelde. Den får anvendelse dagen etter at 
den er kunngjort i Den europeiske unions 
tidende eller på et senere tidspunkt som er 
fastsatt i beslutningen. Den berører ikke gyl-
digheten av delegerte rettsakter som allerede 
er trådt i kraft.

4. Før Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, 
skal den rådspørre sakkyndige som utpekes 
av hver medlemsstat i samsvar med prinsip-
pene fastsatt i den tverrinstitusjonelle avtalen 
av 13. april 2016 om bedre regelverksutfor-
ming.

5. Så snart Kommisjonen vedtar en delegert 
rettsakt, skal den underrette Europaparlamen-
tet og Rådet samtidig om dette.

6. En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artik-
kel 45 nr. 2 skal tre i kraft dersom verken 
Europaparlamentet eller Rådet har gjort innsi-
gelse innen en frist på to måneder etter at 

rettsakten ble meddelt Europaparlamentet og 
Rådet, eller dersom både Europaparlamentet 
og Rådet innen utløpet av denne fristen har 
underrettet Kommisjonen om at de ikke vil 
gjøre innsigelse. På Europaparlamentets eller 
Rådets initiativ forlenges denne fristen med to 
måneder.

Avdeling IV

Overgangs- og sluttbestemmelser

Artikkel 51

Oppheving

Forordning (EU) nr. 1291/2 013 og forordning 
(EU) nr. 1290/2013 oppheves med virkning fra 1. 
januar 2021.

Artikkel 52

Overgangsbestemmelser

1. Denne forordningen berører ikke videreførin-
gen eller endringen av de aktuelle tiltakene i 
henhold til forordning (EU) nr. 1291/2013, 
som fortsatt skal gjelde for disse tiltakene inn-
til de avsluttes. Arbeidsplaner og tiltak som er 
fastsatt i arbeidsplaner vedtatt i henhold til for-
ordning (EU) nr. 1290/2013 og i henhold til de 
tilsvarende grunnleggende rettsaktene om 
finansieringsorganene, skal fortsatt være 
omfattet av forordning (EU) nr. 1290/2013 og 
grunnleggende rettsaktene, inntil de avsluttes.

2. Programmets finansielle ramme kan også 
omfatte utgifter til faglig og administrativ 
bistand som er nødvendig for å sikre overgan-
gen mellom programmet og de tiltakene som 
er vedtatt i henhold til forordning (EU) nr. 
1291/2013.

Artikkel 53

Ikrafttredelse

Denne forordningen trer i kraft den dagen den 
kunngjøres i Den europeiske unions tidende.

Den får anvendelse fra 1. januar 2021.
Denne forordningen er bindende i alle deler 

og kommer direkte til anvendelse i alle medlems-
stater.

Utferdiget i …

For Europaparlamentet
President

For Rådet
Formann
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Vedlegg I

Hovedlinjer for aktivitetene

De generelle og spesifikke målene som angis i 
artikkel 3, skal tilstrebes i hele programmet, med 
de intervensjonsområdene og hovedlinjene for 
aktivitet som beskrives i dette vedlegget og i ved-
legg I til særprogrammet.
(1) Søyle I «Fremragende vitenskap»

Denne søylen skal gjennom følgende aktivi-
teter og i tråd med artikkel 4 fremme fremra-
gende vitenskap, tiltrekke de beste talentene til 
Europa, gi hensiktsmessig støtte til forskere i 
den tidlige fasen av karrieren og støtte skaping 
og spredning av fremragende vitenskap samt 
kunnskap, metoder, ferdigheter, teknologier 
og løsninger av høy kvalitet knyttet til globale 
sosiale, miljømessige og økonomiske utfor-
dringer. Den skal også bidra til å oppfylle pro-
grammets øvrige spesifikke mål som beskrevet 
i artikkel 3.
(a) Det europeiske forskningsrådet: Tilbyr til-

trekkende og fleksibel finansiering for å 
gjøre det mulig for talentfulle og kreative 
individuelle forskere, særlig forskere i den 
tidlige fasen av karrieren, og deres forsker-
grupper å gå videre på de mest lovende 
områdene i forskningens grenseland, uav-
hengig av nasjonalitet og opprinnelsesland 
og på grunnlag av unionsomfattende kon-
kurranse med fremragende kvalitet som 
eneste kriterium.

Intervensjonsområde: Banebrytende 
forskning

(b) Marie Skłodowska-Curie-tiltak Gir forskere 
ny kunnskap og nye ferdigheter gjennom 
mobilitet og engasjement på tvers av lande-
grenser, sektorer og fagområder, forbedrer 
utdannings- og karriereutviklingssystemer 
samt strukturerer og forbedrer institusjo-
nell og nasjonal rekruttering, idet det tas 
hensyn til den europeiske erklæringen om 
forskere og atferdsreglene for rekruttering 
av forskere; i den forbindelse er Marie 
Skłodowska-Curie-tiltakene med på å danne 
grunnlaget for Europas fremragende 
forskningslandskap i hele Europa, som 
bidrar til å fremme jobbskaping, vekst og 
investeringer, og til å finne løsninger på 
nåværende og framtidige samfunnsutfor-
dringer.

Intervensjonsområder: Stimulering av 
fremragende kvalitet gjennom forskermo-
bilitet på tvers av landegrenser, sektorer og 
fagområder; fremming av nye ferdigheter 

gjennom fremragende forskerutdanning; 
styrking av den menneskelige ressurser og 
utvikling av ferdigheter i det europeiske 
forskningsområdet; forbedring av og tilret-
telegging for synergier; fremming av opp-
søkende virksomhet.

(c) Forskningsinfrastrukturer: Utstyrer 
Europa med bærekraftige forskningsinfra-
strukturer i verdensklasse som er åpne, og 
tilgjengelige for de beste forskerne i og 
utenfor Europa. Oppmuntrer til bruk av 
eksisterende forskningsinfrastrukturer, 
herunder slike som finansieres gjennom 
ESIF. I den forbindelse vil forskningsinfra-
strukturens potensiale til å støtte vitenska-
pelige framskritt og innovasjon, og til å 
muliggjøre åpen og fremragende vitenskap, 
som er i samsvar med FAIR-prinsippene, bli 
fremmet, sammen med aktiviteter innenfor 
tilknyttet unionspolitikk og internasjonalt 
samarbeid.

Intervensjonsområder: Konsolidering 
og utvikling av det europeiske forskningsin-
frastrukturlandskapet; åpning, integrering 
og sammenkopling av forskningsinfra-
strukturer; de europeiske forskningsinfra-
strukturenes innovasjonspotensial og inno-
vasjons- og opplæringsaktiviteter; styrking 
av politikken for europeisk forskningsinfra-
struktur og internasjonalt samarbeid.

(2) Søyle II «Globale utfordringer og konkurran-
sedyktig europeisk næringsliv»

Denne søylen skal gjennom følgende aktivi-
teter og i tråd med artikkel 4 støtte skaping og 
bedre spredning av ny kunnskap og teknologi 
samt nye bærekraftige løsninger av høy kvali-
tet, styrke det europeiske næringslivets kon-
kurranseevne, øke virkningen av forskning og 
innovasjon i forbindelse med utvikling av, 
støtte til og gjennomføring av Unionens poli-
tikk, og støtte utnyttingen av innovative løsnin-
ger i næringslivet, særlig i SMB-er og nystar-
tede foretak, og i samfunnet med sikte på hånd-
tere globale utfordringer. Den skal også bidra 
til å oppfylle programmets øvrige spesifikke 
mål som beskrevet i artikkel 3.

SVH skal være fullstendig integrert på tvers 
av alle klynger, herunder spesifikke og særskilt 
utvalgte aktiviteter.

For å maksimere virkning, fleksibilitet og 
synergier skal forsknings- og innovasjonsakti-
vitetene organiseres i seks klynger, som er for-
bundet gjennom felleseuropeiske forskningsin-
frastrukturer, og som hver for seg og sammen 
vil stimulere til tverrfaglig, tverrsektorielt, 
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tverrpolitisk og internasjonalt samarbeid samt 
samarbeid over landegrensene. Aktiviteter fra 
en rekke TRL-er, herunder lavere TRL-er, vil bli 
dekket under denne søylen i Horisont Europa.

Hver klynge bidrar til flere bærekraftsmål, 
og mange bærekraftsmål støttes av mer enn en 
klynge.

FoI-aktiviteter skal gjennomføres i og på 
tvers av følgende klynger:
(a) Klyngen «Helse»: Forbedring og beskyt-

telse av helse og velferd for borgere i alle 
aldersgrupper ved at det utvikles ny kunn-
skap og innovative løsninger, og ved at det, 
når det er relevant, sikres at et likestillings-
perspektiv integreres for å forebygge, diag-
nostisere, overvåke, behandle og kurere 
sykdommer og utvikle helseteknologier; 
reduksjon av helserisikoer, beskyttelse av 
befolkningen og fremming av god helse og 
velferd, også på arbeidsplassen; utvikling 
av mer kostnadseffektive, rettferdige og 
bærekraftige offentlige helsesystemer; 
forebygging og håndtering av sykdommer 
knyttet til fattigdom; og støtte til og tilrette-
legging for pasienters deltakelse og egen-
omsorg.

Intervensjonsområder: Helse gjennom 
hele livet; miljømessige og samfunnsmes-
sige helsedeterminanter; ikke-overførbare 
og sjeldne sykdommer; smittsomme syk-
dommer, herunder sykdommer knyttet til 
fattigdom og oversette sykdommer; verk-
tøyer, teknologier og digitale løsninger for 
helse- og omsorg; helse- og omsorgs-
systemer.

(b) Klyngen «Kultur, kreativitet og inklude-
rende samfunn»: Styrking av demokratiske 
verdier, herunder rettsstatsprinsippet og 
grunnleggende rettigheter, vern av vår kul-
turarv, utforsking av potensialet i kulturelle 
og kreative sektorer samt fremming av sosi-
oøkonomiske endringer som bidrar til 
inkludering og vekst, herunder migrasjons-
forvaltning og integrering av migranter.

Intervensjonsområder: Demokrati og 
styring; kultur, kulturarv og kreativitet; so-
siale og økonomiske endringer.

(c) Klyngen «Samfunnssikkerhet»: Håndtering 
av utfordringene som følger av vedvarende 
trusler mot sikkerheten, herunder nettkri-
minalitet, og naturkatastrofer og 
menneskeskapte katastrofer.

Intervensjonsområder: Samfunn som 
kan håndtere katastrofer; beskyttelse og 
sikkerhet; samt cybersikkerhet.

(d) Klyngen «Digitalisering, næringsliv og 
romvirksomhet»: Styrking av kapasiteten 
og sikring av Europas suverenitet innenfor 
muliggjørende nøkkelteknologier for digi-
talisering og produksjon samt innenfor 
romteknologi, i hele verdikjeden, for å 
bygge en konkurransedyktig, digital og sir-
kulær lavutslippsindustri; sikring av en 
bærekraftig forsyning av råstoffer; utvik-
ling av avanserte materialer og samt dan-
ning av grunnlaget for framskritt og innova-
sjon knyttet til globale samfunnsutfordrin-
ger.

Intervensjonsområder: Produksjons-
teknologier; digitale nøkkelteknologier, 
herunder kvanteteknologier; nye muliggjø-
rende teknologier; avanserte materialer; 
kunstig intelligens og robotteknologi; neste 
generasjons internett; avansert databe-
handling og stordata; sirkulære industrier; 
rene lavutslippsindustrier; rommet, her-
under jordobservasjon.

(e) Klyngen «Klima, energi og mobilitet»: 
Kamp mot klimaendringer gjennom en 
bedre forståelse av deres årsaker, utvikling, 
risikoer, virkninger og muligheter og ved å 
gjøre energi- og transportsektoren mer 
klima- og miljøvennlig, mer effektiv og kon-
kurransedyktig samt smartere, sikrere og 
mer motstandsdyktig, fremme bruken av 
fornybare energikilder og energieffektivi-
tet, styrke Unionens motstandsevne mot 
eksterne sjokk og tilpasse sosial atferd i lys 
av bærekraftsmålene.

Intervensjonsområder: Klimaforskning 
og -løsninger; energiforsyning; ener-
gisystemer og -nett; bygninger og industri-
anlegg i energiomstillingen; lokalsamfunn 
og byer; industriell konkurranseevne 
innenfor transport; ren, sikker og tilgjenge-
lig transport og mobilitet; smart mobilitet; 
energilagring.

(f) Klyngen «Mat, bioøkonomi, naturressur-
ser, landbruk og miljø»: Miljøvern, gjenopp-
retting, bærekraftig forvaltning og bruk av 
naturressurser og biologiske ressurser fra 
landområder, innlandsvann og havet med 
sikte på å stanse tap av biologisk mangfold, 
etterstrebe matvare- og ernæringssikker-
het for alle, og omstillingen til en ressursef-
fektiv og sirkulær økonomi og bærekraftig 
bioøkonomi.

Intervensjonsområder: Miljøobserva-
sjon; biologisk mangfold og naturressur-
ser; landbruk, skogbruk og landdistrikter; 
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sjøer, hav og innlandsvann; matsystemer; 
biobaserte innovasjonssystemer i Unio-
nens bioøkonomi; sirkulære systemer.

(g) Det felles forskningssenters direkte tiltak 
utenfor atomforskningsområdet: Generere 
vitenskapelig dokumentasjon av høy kvali-
tet for å oppnå effektiv, rimelig og god 
offentlig politikk. Nye initiativer og forslag 
til EU-regelverk må underbygges av gjen-
nomsiktig, omfattende og balansert doku-
mentasjon med sikte på fornuftig utfor-
ming, mens det i forbindelse med gjennom-
føringen av politikken trengs dokumenta-
sjon med sikte på måling og overvåking. 
FFS vil levere uavhengig vitenskapelig 
dokumentasjon og teknisk støtte til Unio-
nens politikk gjennom hele den politiske 
prosessen. FFSs forskning være tydelig ret-
tet mot EU-politiske prioriteringer.

Intervensjonsområder: Helse; kultur, 
kreativitet og inkluderende samfunn; sam-
funnssikkerhet; digitalisering, næringsliv 
og romvirksomhet; klima, energi og mobili-
tet; mat, bioøkonomi, naturressurser, land-
bruk og miljø; støtte til det indre markeds 
virkemåte og Unionens økonomiske sty-
ring; støtte til medlemsstatene med hensyn 
til gjennomføring av lovgivning og utvikling 
av strategier for smart spesialisering; analy-
tiske verktøyer og metoder til politisk be-
slutningstaking; kunnskapsforvaltning; 
kunnskaps- og teknologioverføring; støtte 
til vitenskap med sikte på politikkplattfor-
mer.

(3) Søyle III «Innovativt Europa»
Denne søylen skal gjennom følgende aktivi-

teter i tråd med artikkel 4 fremme alle former 
for innovasjon, herunder ikke-teknologisk inn-
ovasjon, særlig gjennom SMB-er og nystartede 
foretak, ved å tilrettelegge for teknologisk ut-
vikling, demonstrasjon og kunnskapsoverfø-
ring, og styrke utnyttingen av innovative løs-
ninger. Den skal også bidra til oppnåelsen av 
programmets øvrige spesifikke mål, som er be-
skrevet i artikkel 3. EIC vil bli innført hovedsa-
kelig gjennom to instrumenter: Stifinneren, 
som hovedsakelig gjennomføres gjennom sam-
arbeidsforskning, og Akseleratoren.
(a) Det europeiske innovasjonsrådet: vektleg-

ger først og fremst banebrytende og dis-
ruptiv innovasjon, særlig markedsska-
pende innovasjon, men støtter også alle 
andre typer innovasjon, blant annet trinn-
vis.

Intervensjonsområder: Stifinneren for 
avansert forskning, som støtter framtidige 
og nye banebrytende og markedsskapende 
teknologier og/eller høyteknologier; Akse-
leratoren, som reduserer finansieringskløf-
ten mellom de sene fasene av forsknings- 
og innovasjonsaktiviteter og markedsfø-
ringsfasen for effektivt å innføre banebry-
tende, markedsskapende innovasjon og 
oppskalere selskaper i tilfeller der marke-
det ikke bidrar med levedyktig finansiering; 
ytterligere EIC-aktiviteter som tildeling av 
priser og stipendier, og næringslivstje-
nester med tilleggsverdi.

(b) Europeiske innovasjonsøkosystemer
Intervensjonsområder: Aktivitetene vil 

omfatte særlig å skape forbindelser, i sam-
arbeid med EIT når det er relevant, med na-
sjonale og regionale innovasjonsaktører og 
å støtte medlemsstaters, regioners og asso-
sierte lands gjennomføring av felles tverr-
nasjonale innovasjonsprogrammer, fra ut-
veksling av praksis og kunnskap knyttet til 
innovasjonsregulering, til forbedring av 
«myke» ferdigheter med sikte på innova-
sjon, og til forsknings- og innovasjonstiltak, 
herunder åpen og brukerrettet innovasjon, 
med sikte på å effektivisere det europeiske 
innovasjonssystemet. Dette bør gjennomfø-
res i synergi med blant annet ERDF-støtten 
til innovasjonsøkosystemer og interregio-
nale partnerskap knyttet til smart spesiali-
sering.

(c) Det europeiske institutt for innovasjon og 
teknologi

Intervensjonsområder: Bærekraftige 
innovasjonsøkosystemer i hele Europa; inn-
ovasjons- og entreprenørferdigheter i et 
livslangt læringsperspektiv, herunder øk-
ning av kapasiteten til institusjoner for høy-
ere utdanning i hele Europa; nye løsninger 
til markedet for å håndtere globale utfor-
dringer; synergier og tilleggsverdi innenfor 
rammene av Horisont Europa.

(4) Delen «Bredere deltakelse og styrking av det 
europeiske forskningsområdet»

Denne søylen skal gjennom følgende aktivi-
teter bidra til å nå de spesifikke målene som an-
gitt i artikkel 3 nr. 2 bokstav d). Den skal også 
bidra til å oppfylle programmets øvrige spesi-
fikke mål som beskrevet i artikkel 3. I tillegg til 
at denne delen underbygger hele programmet, 
vil den støtte aktiviteter som bidrar til å til-
trekke talenter, fremme «hjernemobilitet» og 
hindre «hjerneflukt», og støtte et mer kunn-
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skapsbasert og innovativt Europa med likestil-
ling mellom kjønnene, i teten i den globale kon-
kurransen, og fremme tverrnasjonalt samar-
beid og dermed optimalisere nasjonal styrke 
og nasjonalt potensiale i hele Europa i et velfun-
gerende europeisk forskningsområde (EFO), 
der kunnskap og en høyt kvalifisert arbeids-
styrke beger seg fritt på en balansert måte, der 
FoI-resultatene formidles bredt til og forstås og 
stoles på av opplyste borgere samt er til fordel 
for samfunnet som helhet, og der EU-politikk, 
særlig FoI-politikk, bygger på vitenskapelig do-
kumentasjon av høy kvalitet.

Den skal også støtte aktiviteter som har 
som formål å forbedre kvaliteten på forslag fra 
rettssubjekter fra medlemsstater med lav FoI-
kapasitet, for eksempel kontroll og rådgivning 
før forslag inngis, og å øke de nasjonale kon-
taktpunktenes aktivitet med hensyn til å støtte 
internasjonalt nettverkssamarbeid, og aktivite-
ter som har som formål å støtte rettssubjekter 
fra medlemsstater med lav FoI-kapasitet som 
vil slutte seg til allerede utvalgte samarbeids-
prosjekter der ingen rettssubjekter fra slike 
medlemsstater deltar.

Intervensjonsområder: Spredning av frem-
ragende kvalitet og bredere deltakelse, her-
under gjennom teambygging, partnerskap, 
EFO-lærestoler, COST, initiativer til fremra-
gende kvalitet og aktiviteter som fremmer 
«hjernemobilitet»; reform og forbedring av det 
europeiske FoI-systemet, for eksempel ved å 
støtte reform av nasjonal forsknings- og innova-
sjonspolitikk, tilrettelegge for attraktive karrie-
remiljøer og støtte kjønnsforskning og grasrot-
forskning.

Vedlegg Ia

Det europeiske institutt for innovasjon og 
teknologi (EIT)

Følgende får anvendelse for gjennomføringen av 
EITs programaktiviteter:

3.1. Begrunnelse

Det framgår klart av rapporten fra høynivågrup-
pen som er oppnevnt for å øke virkningen av EU-
forskning og -innovasjon (Lamy-gruppen), at det i 
tiden framover må gis framtidsrettet utdanning og 
investeres i mennesker som vil bidra til end-
ringen. Særlig oppfordres institusjoner for høyere 
utdanning til å stimulere entreprenørskap, fjerne 
grenser mellom fag og institusjonalisere sterke, 
tverrfaglige samarbeidsforbindelser mellom aka-

demia og næringslivet. Ifølge nylig foretatte 
undersøkelser er tilgang til talentfulle mennesker 
den klart viktigste faktoren som påvirker hvor 
europeiske grunnleggere av nye foretak velger å 
etablere seg. Entreprenørskapsutdanning, opplæ-
ringsmuligheter og utvikling av kreative evner 
spiller en sentral rolle når det gjelder å skape 
framtidige innovatører og å utvikle evnene til de 
eksisterende slik at de kan øke sin virksomhet og 
oppnå bedre resultater. Tilgang til entreprenørta-
lenter, sammen med tilgang til profesjonelle tje-
nester, kapital og markeder på unionsplan, og at 
viktige innovasjonsaktører samles på vei mot et 
felles mål, er avgjørende for å skape et velfunge-
rende innovasjonsøkosystem. Innsatsen i hele 
Unionen må samordnes for å skape en kritisk 
masse av forbundne entreprenørklynger og øko-
systemer i Unionen.

EIT er i dag Europas største integrerte innova-
sjonsøkosystem og bringer sammen partnere fra 
næringslivet, forskning, utdanning med mer. EIT 
vil fortsatt støtte sine kunnskaps- og innovasjons-
nettverk (KI-nettverk), som er store europeiske 
partnerskap som håndterer spesifikke globale 
utfordringer, og styrke innovasjonsøkosystemene 
rundt dem. Med sikte på dette vil EIT fremme 
integrering av høyere utdanning, forskning og 
utvikling på høyeste nivå, slik at det skapes mil-
jøer som fører til innovasjon, samt styrke og støtte 
en ny generasjon entreprenører og stimulere opp-
rettelsen av innovative foretak i tett synergi og 
komplementaritet med EIC.

Det trengs fortsatt innsats i hele Europa for å 
utvikle økosystemer der forskere, innovatører, 
næringslivet og offentlige myndigheter lett kan 
samhandle. Innovasjonsøkosystemene fungerer 
ennå ikke optimalt, blant annet av følgende årsa-
ker:
– Samspill mellom innovasjonsaktører begren-

ses fortsatt av organisatoriske, rettslige og kul-
turelle hindringer.

– Innsatsen for å styrke innovasjonsøkosystemer 
skal være samordnet og være tydelig rettet mot 
spesifikke mål og virkninger.

Med sikte på å håndtere framtidige samfunnsut-
fordringer, gripe de mulighetene som nye teknolo-
gier gir, og bidra til miljøvennlig og bærekraftig 
økonomisk vekst, arbeidsplasser, konkurranse-
evne og velferd for Europas borgere, er det nød-
vendig ytterligere å styrke Europas innovasjons-
evne gjennom følgende: å styrke eksisterende og 
stimulere opprettelsen av nye miljøer som fører til 
samarbeid og innovasjon; å styrke innovasjonska-
pasiteten i akademia og forskningssektoren; å 
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støtte en ny generasjon entreprenører; å stimulere 
opprettelsen og utviklingen av innovative foretak, 
og å gjøre EU-finansierte forsknings- og innova-
sjonsaktiviteter, særlig finansiering fra EIT, mer 
synlige for og anerkjente blant allmennheten.

Innovasjonsutfordringenes art og omfang kre-
ver kontakt med aktørene og mobilisering av aktø-
rer og ressurser på europeisk plan, som oppnås 
ved at samarbeid over landegrensene fremmes. 
Det er nødvendig å bryte ned skillene mellom fag-
områder og langs verdikjedene, og å fremme eta-
blering av et gunstig miljø for en effektiv utveks-
ling av kunnskap og ekspertise, og for å utvikle og 
tiltrekke entreprenørtalenter. EITs strategiske 
innovasjonsprogram skal sikre sammenheng med 
utfordringene som håndteres gjennom Horisont 
Europa, og komplementaritet med EIC.

3.2. Intervensjonsområder:

3.2.1. Bærekraftige innovasjonsøkosystemer i hele 
Europa
I samsvar med EIT-forordningen og EITs strate-
giske innovasjonsprogram vil EIT spille en større 
rolle når det gjelder å styrke bærekraftige innova-
sjonsøkosystemer som er basert på utfordringer, i 
hele Europa. EIT vil fortsette sin innsats hovedsa-
kelig gjennom sine kunnskaps- og innovasjons-
nettverk (KI-nettverk), de store europeiske part-
nerskapene som håndterer spesifikke samfunns-
utfordringer. Det vil fortsette å styrke innova-
sjonsøkosystemer rundt dem, ved å åpne dem opp 
og ved å fremme integrering av forskning, innova-
sjon og utdanning. Videre vil EIT styrke innova-
sjonsøkosystemer i hele Europa ved å utvide det 
regionale innovasjonssystemet (EITs RIS). EIT vil 
arbeide med innovasjonsøkosystemer som viser 
stort innovasjonspotensial basert på strategi, 
tematisk tilpasning og planlagt virkning, i tett 
synergi med strategier og plattformer for smart 
spesialisering.
– Det vil også øke effektiviteten og åpenheten 

overfor nye partnere i eksisterende KI-nett-
verk som muliggjør overgangen til selvforsy-
ning på lang sikt, og analysere behovet for å 
etablere nye KI-nettverk for å håndtere globale 
utfordringer. De spesifikke temaområdene vil 
bli definert i det strategiske innovasjonspro-
grammet, idet det tas hensyn til den strategiske 
planleggingen.

– Det skal også fremskynde regioners satsing på 
fremragende kvalitet i land som er definert i 
det strategiske innovasjonsprogrammet, i nært 
samarbeid med strukturfond og andre rele-

vante EU-finansieringsprogrammer når det er 
hensiktsmessig.

3.2.2. Innovasjons- og entreprenørferdigheter i et livs-
langt læringsperspektiv, herunder økning av kapasi-
teten til institusjoner for høyere utdanning i hele 
Europa

EITs utdanningsaktiviteter vil bli styrket for å 
fremme innovasjon og entreprenørskap gjennom 
målrettet utdanning og opplæring. En sterkere 
satsing på utvikling av menneskelig kapital vil 
bygge på utvidelse av eksisterende utdannings-
programmer innenfor rammen av EITs KI-nett-
verk med sikte på fortsatt å tilby studenter og fag-
folk undervisningsplaner av høy kvalitet basert på 
innovasjon, kreativitet og entreprenørskap, sær-
lig i tråd med EUs industristrategi og strategi for 
utvikling av ferdigheter. Dette kan omfatte for-
skere og innovatører som mottar støtte gjennom 
andre deler av Horisont Europa, særlig MSCA. 
EIT vil også støtte moderniseringen av institusjo-
ner for høyere utdanning i hele Europa og integre-
ringen av dem i innovasjonsøkosystemer ved å sti-
mulere og øke deres entreprenørpotensiale og -
kapasitet samt ved å oppmuntre dem til å bli bedre 
til å forutse nye krav til ferdigheter.
– Utvikling av innovative undervisningsplaner, 

idet det tas hensyn til framtidige behov i sam-
funnet og næringslivet, og av tverrgående pro-
grammer som skal tilbys studenter, entrepre-
nører og fagfolk i og utenfor Europa, der fag-
kunnskap og sektorspesifikk kunnskap kombi-
neres med innovasjonsrettede ferdigheter og 
entreprenørferdigheter, blant annet høytekno-
logiferdigheter knyttet til digitale og bærekraf-
tige muliggjørende nøkkelteknologier.

– Styrking og spredning av EIT-merket med 
sikte på å gjøre det mer synlig og vise EITs 
anerkjennelse av utdanningsprogrammer 
basert på partnerskap mellom ulike institusjo-
ner for høyere utdanning, forskningssentre og 
selskaper, samtidig som dets generelle kvalitet 
forbedres ved at det tilbyr undervisningsplaner 
basert på praktisk erfaring og målrettet entre-
prenørskapsutdanning samt internasjonal 
mobilitet, mobilitet mellom organisasjoner og 
tverrsektoriell mobilitet.

– Utvikling av innovasjons- og entreprenørskaps-
kapasitet i universitets- og høyskolesektoren, 
ved å mobilisere og fremme EITs ekspertise-
nettverk for å knytte sammen utdanning, 
forskning og næringsliv.
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– Styrke EITs studentnettverk som rollemodell 
for nye studenter og et virkningsfullt middel for 
å formidle EITs virkning.

3.2.3. Nye løsninger til markedet for å håndtere globale 
utfordringer

EIT vil tilrettelegge for, styrke og belønne entre-
prenører, innovatører, forskere, pedagoger, stu-
denter og andre innovasjonsaktører, og sikre at 
likestillingsperspektivet integreres, slik at de kan 
arbeide sammen i tverrfaglige team for å fram-
bringe ideer og omdanne dem til både trinnvise 
og omveltende innovasjoner. Aktivitetene vil være 
kjennetegnet av en åpen tilnærming til innovasjon 
og aktiviteter over landegrensene, med vekt på å 
innlemme relevante kunnskapstrekant-aktiviteter 
som er vesentlige for at de skal bli vellykkede 
(f.eks. kan initiativtakere til prosjekter få bedre til-
gang til: akademikere med særskilte kvalifikasjo-
ner, nøkkelbrukere, nystartede foretak med inno-
vative ideer, foretak etablert i andre land, som har 
relevante utfyllende eiendeler osv.).
– Støtte utviklingen nye produkter, tjenester og 

markedsmuligheter der kunnskapstrekant-
aktører vil samarbeide for å frambringe løsnin-
ger på globale utfordringer.

– Full integrering av hele innovasjons verdikje-
den: fra student til entreprenør, fra idé til pro-
dukt, fra laboratorium til kunde. Dette omfatter 
støtte til nystartede foretak og oppskalering av 
foretak.

– Yting av høynivåtjenester og støtte to innova-
tive foretak, herunder teknisk bistand til finjus-
tering av produkter eller tjenester, omfattende 
veiledning, støtte for å sikre målkunder og inn-
hente kapital, slik at de raskt kan komme på 
markedet og vokse.

3.2.4. Synergier og tilleggsverdi innenfor rammene av 
Horisont Europa

EIT vil trappe opp sin innsats for å dra nytte av 
synergier og komplementariteter mellom eksis-
terende KI-nettverk og med ulike aktører og initia-
tiver på EU-plan og globalt plan, og vil utvide sitt 
nettverk av samarbeidende organisasjoner på 
både strategisk og operativt plan, samtidig som 
overlapping unngås.
– Nært samarbeid med EIC og InvestEU for å 

strømlinjeforme støtten (dvs. finansiering og 
tjenester) som tilbys til innovative foretak i 
både oppstarts- og oppskaleringsfasen, særlig 
gjennom KI-nettverk.

Planlegging og gjennomføring av EIT-akti-
viteter med sikte på å maksimere synergier og 
komplementaritet med andre deler program-
met.

– Samarbeid med EUs medlemsstater, på både 
nasjonalt og regionalt plan, opprettelse av en 
strukturert dialog og samordning av innsats 
for å muliggjøre synergier med nasjonale og 
regionale initiativer, herunder strategier for 
smart spesialisering, også med hensyn til gjen-
nomføringen av de europeiske innovasjonsøko-
systemene, med sikte på å identifisere, dele og 
spre beste praksis og læring.

– Dele og spre innovative praksis og læring i og 
utenfor Europa, for å bidra til innovasjonspoli-
tikk i Europa i samordning med andre deler av 
Horisont Europa.

– Levering av bidrag til drøfting av innovasjons-
politikk og bidrag til utformingen og gjennom-
føringen av EU-politiske prioriteringer gjen-
nom løpende samarbeid med alle relevante 
kommisjonskontorer, andre EU-programmer 
og deres deltakere, og videre undersøkelse av 
muligheter innenfor rammen av initiativer til 
gjennomføring av politikk.

– Utnytting av synergier med andre EU-pro-
grammer, herunder slike som støtter utvikling 
av menneskelig kapital og innovasjon (f.eks. 
COST, ESF+, ERDF, Erasmus +, Kreativt 
Europa og COSME+/Det indre marked, 
InvestEU).

– Bygging av strategiske allianser med viktige 
innovasjonsaktører på unionsplan og interna-
sjonalt plan, og støtte til KI-nettverk slik at de 
kan utvikle samarbeid og forbindelser med vik-
tige partnere i kunnskapstrekanten fra tredje-
land, med sikte på å åpne nye markeder for løs-
ninger støttet av KI-nettverk og tiltrekke finan-
siering og talenter utenfra. Tredjelands delta-
kelse skal fremmes i samsvar med prinsippene 
om gjensidighet og gjensidig nytte.

Vedlegg III

Partnerskap

Europeiske partnerskap skal velges ut og gjen-
nomføres, overvåkes, evalueres og fases ut eller 
fornyes på grunnlag av følgende kriterier:
1) Utvelging

Dokumentasjon for at det europeiske part-
nerskapet mer effektivt vil nå de tilknyttede 
programmålene gjennom partneres deltakelse 
og engasjement, særlig med hensyn til å skape 
tydelige virkninger for EU og dens borgere, og 
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særlig med sikte på å skape resultater i forbin-
delse med globale utfordringer og forsknings- 
og innovasjonsmål, sikre EUs konkurranse-
evne og bærekraft samt bidra til å styrke det eu-
ropeiske forsknings- og innovasjonsområdet 
og, når det er relevant, internasjonale forplik-
telser.

Når det gjelder institusjonaliserte euro-
peiske partnerskap opprettet i henhold til artik-
kel 185 i TEUV, kreves det at minst 40 % av EU-
medlemsstatene deltar.
(b) Det europeiske partnerskapets sammen-

heng med og synergier innenfor 
forsknings- og innovasjonsmiljøet i EU, i 
størst mulig samsvar med reglene for Hori-
sont Europa.

(c) Det europeiske partnerskapets gjennom-
siktighet og åpenhet med hensyn til identi-
fiseringen av prioriteringer og mål i form av 
forventede resultater og virkninger samt 
med hensyn til deltakelse fra partnere og 
berørte parter fra hele verdikjeden, fra for-
skjellige sektorer, bakgrunner og fagområ-
der, også på internasjonalt plan når dette er 
relevant og ikke svekker den europeiske 
konkurranseevnen; klare regler for frem-
ming av SMB-ers deltakelse og for formid-
ling og utnytting av resultater, herunder 
gjennom formidlerorganisasjoner.

(d) Forutgående påvisning av det europeiske 
partnerskapets addisjonalitet og retning, 
herunder en felles strategisk visjon om det 
europeiske partnerskapets formål. Denne 
visjonen vil særlig omfatte
– Tilnærminger for å sikre fleksibilitet i 

gjennomføringen og med sikte på tilpas-
ning til skiftende politiske, samfunns-
messige og/eller markedsmessige 
behov, eller vitenskapelige framskritt, 
for å øke sammenhengen i politikken på 
tvers av ulike plan, dvs. regionalt plan, 
nasjonalt plan og EU-plan.

– Påvisning av forventede kvalitative og 
betydelige kvantitative vektstangvirk-
ninger, herunder en metode for måling 
av sentrale ytelsesindikatorer.

– Tilnærminger for å sikre fleksibilitet i 
gjennomføringen og med sikte på tilpas-
ning til skiftende politiske, samfunns-
messige og/eller markedsmessige 
behov, eller vitenskapelige framskritt, 
for å øke sammenhengen i politikken på 
tvers av ulike plan, dvs. regionalt plan, 
nasjonalt plan og EU-plan.

– Avviklingsstrategi og utfasingstiltak.

(e) Forutgående påvisning av partnernes lang-
siktige forpliktelse, herunder en minstean-
del av offentlige og/eller private investerin-
ger.

For institusjonaliserte europeiske part-
nerskap som opprettes i samsvar med artik-
kel 185 eller 187 i TEUV, vil de finansielle bi-
dragene og/eller bidragene i naturalier fra 
andre partnere enn Unionen utgjøre minst 
50 % og høyst 75 % av det europeiske part-
nerskapets samlede budsjettforpliktelser. 
For hvert institusjonaliserte europeiske 
partnerskap vil en andel av bidragene fra 
andre partnere enn Unionen være finansi-
elle bidrag. For andre partnere enn Unio-
nen og de deltakende statene bør finansi-
elle bidrag hovedsakelig være rettet mot å 
dekke administrasjonskostnader og sam-
ordning og støtte samt andre ikke-konkur-
ranseutsatte aktiviteter.

2) Gjennomføring:
(a) Systemisk tilnærming som sikrer aktiv og 

tidlig deltakelse fra medlemsstater og at de 
forventede virkningene av det europeiske 
partnerskapet oppnås gjennom en fleksibel 
gjennomføring av felles tiltak med høy 
europeisk tilleggsverdi, som går lenger enn 
felles forslagsinnbydelser for forsknings- 
og innovasjonsaktiviteter, herunder slike 
som er knyttet til markedet, lovgivning eller 
innføring av politikker.

(b) Hensiktsmessige tiltak som sikrer fortsatt 
åpenhet og gjennomsiktighet i forbindelse 
med gjennomføringen av initiativet, særlig 
med hensyn til fastsettelse av prioriteringer 
og deltakelse i forslagsinnbydelser, infor-
masjon om styringen, Unionens synlighet, 
kommunikasjon og oppsøkende tiltak, for-
midling og utnytting av resultater, her-
under en tydelig strategi for åpen tilgang / 
brukere i hele verdikjeden.

(c) Samordning og/eller felles aktiviteter med 
andre relevante forsknings- og innovasjons-
initiativer for å sikre mest mulig sammen-
kopling og effektive synergier, blant annet 
for å fjerne potensielle hindringer for gjen-
nomføring på nasjonalt plan og øke kost-
nadseffektiviteten.

(d) Forpliktelser knyttet til finansielle bidrag 
og/eller bidrag i naturalier, fra hver partner 
i samsvar med nasjonale bestemmelser i 
hele initiativets levetid.

(e) Når det gjelder institusjonaliserte euro-
peiske partnerskap, skal Kommisjonen ha 
tilgang til resultatene og annen informasjon 
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om tiltakene, med sikte på å utvikle, gjen-
nomføre og overvåke unionspolitikk eller -
programmer.

3) Overvåking:
(a) Et overvåkingssystem i samsvar med kra-

vene i artikkel 45 for å spore framskritt i ret-
ning av oppnåelsen av programspesifikke 
politiske mål, resultater og sentrale ytelse-
sindikatorer, som gjør det mulig å foreta en 
vurdering over tid av resultater, virkninger 
og potensielle behov for korrigerende til-
tak.

(b) Særskilt rapportering om kvantitative og 
kvalitative vektstangvirkninger, herunder 
når det gjelder både tilsagn om og betalte 
finansielle bidrag og bidrag i naturalier, syn-
lighet og posisjonering i internasjonal sam-
menheng, og privatsektorinvesteringers 
virkninger med hensyn til forsknings- og 
innovasjonsrelaterte risikoer.

(c) Nærmere opplysninger om evalueringspro-
sessen og resultater fra alle forslagsinnby-
delser i forbindelse med partnerskap, som 
det skal gis rettidig tilgang til i en felles 
elektronisk database.

4) Evaluering, utfasing og fornyelse:
(a) Evaluering av oppnådde virkninger på uni-

onsplan og nasjonalt plan i forhold til fast-
satte mål og sentrale ytelsesindikatorer, 
som inngår i programevalueringen som er 
fastsatt i artikkel 47, herunder en vurdering 
av de mest effektive politiske intervensjons-
måtene for eventuelle framtidige tiltak; og 
posisjoneringen av en eventuell fornyelse 
av et europeisk partnerskap i det samlede 
europeiske partnerskapslandskapet og 
dets politiske prioriteringer.

(b) I mangel av fornyelse, hensiktsmessige til-
tak som sikrer utfasing av finansiering 
under rammeprogrammet i samsvar med 
de vilkårene og den fristen som på forhånd 
er avtalt med de forpliktede partnerne, uten 
at dette berører en eventuell fortsatt tverr-
nasjonal finansiering fra nasjonale pro-
grammer eller andre unionsprogrammer, 
og uten at det berører private investeringer 
og pågående prosjekter.

Vedlegg IV

Synergier med andre programmer

Synergier er basert på komplementaritet mellom 
programmets utforming og mål og på at finansier-

ingsregler og -prosesser er kompatible på gjen-
nomføringsnivå.

Finansiering fra Horisont Europa skal bare 
brukes til å finansiere forsknings- og innovasjons-
aktiviteter. Den strategiske planleggingsproses-
sen skal sikre tilpasningen av prioriteringer for 
Unionens ulike finansieringsprogrammer og sikre 
sammenheng i finansieringsmulighetene i ulike 
faser av forsknings- og innovasjonssyklusen. Blant 
annet samfunnsoppdrag og partnerskap skal dra 
nytte av synergier med andre EU-finansierings-
programmer og -politikker.

Innføringen av forskningsresultater og innova-
tive løsninger utviklet i forbindelse med ramme-
programmet skal gjøres lettere med støtten fra 
andre EU-finansieringsprogrammer, særlig gjen-
nom formidling og utnytting av strategier, kunn-
skapsoverføring, komplementære og kumulative 
finansieringskilder, og tilhørende politiske tiltak. 
Finansiering til forsknings- og innovasjonsaktivite-
ter skal ha fordel av harmoniserte regler som er 
utformet for å sikre tilleggsverdi for EU, for å 
unngå overlapping med andre unionsprogrammer 
og for å etterstrebe størst mulig effektivitet og 
administrativ forenkling.

I nummeret nedenfor gis en nærmere beskri-
velse av hvordan disse synergiene skal oppnås 
mellom rammeprogrammet og de ulike unions-
programmene.
1. Synergier med Det europeiske garantifond for 

landbruket (EAGF) og Det europeiske fond 
for utvikling av landdistriktene (EAFRD) skal 
sikre at
(a) Unionens landbrukssektors og landdistrik-

ters forsknings- og innovasjonsbehov iden-
tifiseres, for eksempel innenfor rammene 
av det europeiske innovasjonspartnerska-
pet om produktivitet og bærekraft i land-
bruket35, og de tas i betraktning i forbin-
delse med programmets strategiske plan-
legging og arbeidsprogrammene,

(b) den felles landbrukspolitikken utnytter 
forsknings- og innovasjonsresultater best 
mulig og fremmer bruk, gjennomføring og 
utnytting av innovative løsninger, herunder 
løsninger fra prosjekter som finansieres 
gjennom rammeprogrammene for 
forskning og innovasjon, det europeiske 
innovasjonspartnerskapet om produktivitet 
og bærekraft i landbruket og de relevante 

35 7278/12: Melding fra Kommisjonen til europaparlamentet 
og rådet om det europeiske innovasjonspartnerskapet om 
produktivitet og bærekraft i landbruket (COM(2012) 79 
endelig).
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kunnskaps- og innovasjonsnettverkene (KI-
nettverkene) til Det europeiske institutt for 
innovasjon og teknologi (EIT),

(c) EAFRD gir støtte til innføring og formidling 
av kunnskap og løsninger fra programmets 
resultater, noe som fører til en mer dyna-
misk landbrukssektor og nye muligheter 
for utvikling av landdistriktene.

2. Synergier med Det europeiske hav- og fiskeri-
fond Det europeiske hav- og fiskerifond 
(EHFF) skal sikre at
(a) det er nær sammenheng mellom program-

met og EHFF, ettersom EUs forsknings- og 
innovasjonsbehov på området innenfor 
marin og integrert havpolitikk vil bli fastsatt 
i forbindelse med programmets strategiske 
planlegging,

(b) EHFF støtter innføringen av nye teknolo-
gier og innovative produkter, prosesser og 
tjenester, særlig slike som følger av pro-
grammet på området marin og integrert 
havpolitikk; EHFF fremmer også innsam-
ling, behandling og overvåking av grunn-
data, og formidler relevante tiltak som støt-
tes under programmet, noe som i sin tur 
bidrar til gjennomføringen av den felles fis-
keripolitikken, EUs integrerte havpolitikk, 
internasjonal havforvaltning og internasjo-
nale forpliktelser.

3. Synergier med Det europeiske fond for region-
utvikling (ERDF) skal sikre at
(a) ordninger for alternativ og kumulativ finan-

siering fra ERDF og programmets støtte til 
aktiviteter som kan knytte sammen særlig 
strategier for smart spesialisering og frem-
ragende kvalitet innenfor forskning og inn-
ovasjon, herunder felles tverregionale/
tverrnasjonale programmer og felleseuro-
peiske forskningsinfrastrukturer med sikte 
på å styrke det europeiske forskningsområ-
det og bidra til bærekraftsmålene,

(b) ERDF vektlegger blant annet utvikling og 
styrking av regionale og lokale forsknings- 
og innovasjonsøkosystemer, nettverk og 
industriell omstilling, herunder støtte til 
oppbygging av forsknings- og innovasjons-
kapasitet og utbredelsen av resultater samt 
innføring av nye teknologier og innovative 
og klimavennlige løsninger fra rammepro-
grammene for forskning og innovasjon 
gjennom ERDF.

4. Synergier med Det europeiske sosialfond 
pluss (ESF+) skal sikre at
(a) ESF+ kan integrere og oppskalere innova-

tive undervisningsplaner med støtte fra 

programmet, gjennom nasjonale eller regi-
onale programmer, for å utstyre borgerne 
med de ferdighetene og den kompetansen 
som det blir behov for i framtidens arbeids-
marked,

(b) ordninger for alternativ og kombinert 
finansiering fra ESF+ kan brukes til å støtte 
programaktiviteter som fremmer utviklin-
gen av menneskelige ressurser innenfor 
forskning og innovasjon med sikte på å 
styrke det europeiske forskningsområdet,

(c) ESF+ integrerer innovative teknologier og 
nye forretningsmodeller og løsninger, sær-
lig fra programmet, med sikte på å bidra til 
innovative, effektive og bærekraftige helse-
systemer og lette unionsborgernes tilgang 
til bedre og sikrere helsetjenester.

4a. Synergier med EU4Health-programmet skal 
sikre at
(a) Unionens forsknings- og innovasjonsbehov 

på området helse vil bli identifisert og fast-
satt gjennom programmets strategiske 
planlegging,

(b) EU4Health-programmet vil bidra til å sikre 
best mulig bruk av forskningsresultater, 
særlig resultater som følge av programmet.

5. Synergier med ordningen for et sammenko-
plet Europa (CEF) skal sikre at
(a) forsknings- og innovasjonsbehov på trans-

port- og energiområdet og i den digitale 
sektoren i EU identifiseres og fastsettes i 
forbindelse med programmets strategiske 
planlegging,

(b) CEF støtter en storstilt innføring og utnyt-
ting av innovative nye teknologier og løs-
ninger innenfor transport, energi og digi-
tale fysiske infrastrukturer, særlig slike 
som er resultat av rammeprogrammene for 
forskning og innovasjon,

(c) det vil bli lagt til rette for utveksling av infor-
masjon og data mellom rammeprogrammet 
og CEF-prosjekter, for eksempel ved at det 
legges vekt på teknologier fra rammepro-
grammet som raskt kan slippes ut på mar-
kedet, og som kan videreutvikles gjennom 
CEF.

6. Synergier med programmet for et digitalt 
Europa (DEP) skal sikre at
(a) flere temaområder som behandles i pro-

grammet og DEP, konvergerer, men typen 
av støttede tiltak og deres forventede resul-
tater og intervensjonslogikk er forskjellige 
og komplementære,

(b) forsknings- og innovasjonsbehov i forbin-
delse med digitale aspekter identifiseres og 
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fastsettes i forbindelse med programmets 
strategiske planlegging; dette omfatter 
forskning og innovasjon med sikte på data-
behandling med høy kapasitet, kunstig 
intelligens, cybersikkerhet, blokkjedetek-
nologier, kvanteteknologier som kombine-
rer digitale og andre støtteteknologier med 
ikke-teknologiske innovasjoner; det gis 
støtte til oppskalering av foretak som intro-
duserer banebrytende innovasjoner 
(hvorav mange vil kombinere digitale og 
fysiske teknologier); og støtte til digitale 
forskningsinfrastrukturer,

(c) DEP vektlegger storstilt digital kapasitets- 
og infrastrukturoppbygging for eksempel 
innenfor databehandling med høy kapasi-
tet, kunstig intelligens, cybersikkerhet, 
blokkjedeteknologier, kvanteteknologier 
og avanserte digitale ferdigheter med sikte 
på bred innføring og utnytting i Europa av 
kritiske eksisterende eller testede innova-
tive digitale løsninger innenfor en EU-
ramme på områder av allmenn interesse 
(f.eks. helse, offentlig forvaltning, rettsve-
sen og utdanning) eller markedssvikt 
(f.eks. digitalisering av foretak, særlig små 
og mellomstore bedrifter); DEP gjennomfø-
res først og fremst gjennom samordnede 
og strategiske investeringer med medlems-
statene, særlig gjennom felles offentlige 
innkjøp, slik at digital kapasitet deles i hele 
Europa, men også gjennom tiltak på unions-
plan som støtter samvirkingsevne og stan-
dardisering som ledd i utviklingen av et 
digitalt indre marked,

(d) DEP-kapasitet og -infrastruktur stilles til 
rådighet for forsknings- og innovasjonsfel-
lesskapet, herunder for aktiviteter som støt-
tes gjennom programmet, inkludert 
testing, forsøk og demonstrasjon på tvers 
av alle sektorer og fagområder,

(e) nye digitale teknologier som er utviklet 
gjennom programmet, skal gradvis innfø-
res og anvendes av DEP,

(f) programmets initiativer med sikte på å 
utvikle læreplaner for ferdigheter og kom-
petanse, herunder slike som anvendes ved 
de relevante KI-nettverkene til EIT, utfylles 
av støtte fra DEP til kapasitetsoppbygging i 
avanserte digitale ferdigheter,

(g) det foreligger solide ordninger for samord-
ning i forbindelse med strategisk program-
mering, operative framgangsmåter og sty-
ringsstrukturer for begge programmene.

7. Synergier med programmet for det indre mar-
ked skal sikre at
(a) programmet for det indre marked håndte-

rer markedssvikt som påvirker SMB-er, og 
vil fremme entreprenørskap samt fore-
taksetablering og -vekst. Det er komple-
mentaritet mellom programmet for det 
indre marked og tiltakene fra både EIT og 
det framtidige europeiske innovasjonsrådet 
(EIC) for innovative foretak, samt innenfor 
støttetjenester for SMB-er, særlig når mar-
kedet ikke bidrar med levedyktig finansier-
ing,

(b) Enterprise Europe-nettverket kan i likhet 
med andre eksisterende støttestrukturer 
for SMB-er (f.eks. nasjonale kontaktpunk-
ter, innovasjonskontorer, digitale innova-
sjonsknutepunkter, kompetansesentre, 
inkubatorer) levere støttetjenester innenfor 
rammene av programmet, herunder EIC.

8. Synergier med LIFE – programmet for miljø- 
og klimatiltak skal sikre at

forsknings- og innovasjonsbehovene med 
sikte på å håndtere miljø-, klima- og energiut-
fordringer i EU identifiseres og fastsettes i for-
bindelse med den strategiske planleggingen av 
programmet, LIFE fortsatt vil fungere som en 
katalysator for gjennomføringen av Unionens 
politikk og lovgivning på områdene miljø, 
klima og energi, blant annet ved å innlemme og 
anvende forsknings- og innovasjonsresultater 
fra programmet og bidra til at de utnyttes på na-
sjonal og (inter)regionalt plan der dette kan 
medvirke til å løse problemer på områdene 
miljø, klima eller omstilling til ren energi. LIFE 
vil særlig fortsatt stimulere synergier med pro-
grammet gjennom tildelingen av en bonus i for-
bindelse med evalueringen av forslag som om-
fatter utnyttingen av programmets resultater. 
LIFEs standardtiltaksprosjekter vil støtte utvik-
ling, testing eller demonstrasjon av egnede tek-
nologier eller metoder for gjennomføring av 
EUs miljø- og klimapolitikk, som senere kan 
anvendes i stor skala med finansiering fra an-
dre kilder, blant annet fra programmet. Pro-
grammets EIT og EIC kan gi støtte til oppska-
lering og kommersialisering av nye banebry-
tende ideer som kan oppstå i forbindelse med 
gjennomføringen av LIFE-prosjekter.

9. Synergier med Erasmus+-programmet skal 
sikre at
(a) kombinerte ressurser fra programmet, her-

under fra EIT, og Erasmus+-programmet 
brukes til å støtte aktiviteter med sikte på å 
styrke, modernisere og omstille institusjo-
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ner for høyere utdanning i Europa. Pro-
grammet vil utfylle Erasmus+-program-
mets støtte til initiativet «Europeiske uni-
versiteter», særlig dets forskningsdimen-
sjon når det er hensiktsmessig. Dette er et 
ledd i utviklingen av nye felles og integrerte 
langsiktige og bærekraftige strategier for 
utdanning, forskning og innovasjon som er 
basert på tverrfaglige og tverrsektorielle 
tilnærminger, med sikte på at virkeliggjøre 
kunnskapstrekanten; EITs aktiviteter kan 
utfylle de strategiene som skal gjennomfø-
res i forbindelse med initiativet «Euro-
peiske universiteter»,

(b) programmet og Erasmus+-programmet 
fremmer integreringen av utdanning og 
forskning ved å gjøre det lettere for de insti-
tusjoner for høyere utdanning å formulere 
og fastsette felles utdannings-, forsknings- 
og innovasjonsstrategier og -nettverk, sup-
plere undervisningsgrunnlaget med de 
seneste forskningsresultatene og -praksi-
sene, for å tilby aktiv forskningserfaring til 
alle studenter og ansatte innenfor høyere 
utdanning, særlig forskere, og for å støtte 
andre aktiviteter som integrerer videregå-
ende utdanning, forskning og innovasjon.

10. Synergier med det europeiske romprogram-
met skal sikre at
(a) forsknings- og innovasjonsbehovene til det 

europeiske romprogrammet og opp- og 
nedstrøms i EUs romsektor identifiseres og 
fastsettes i forbindelse med programmets 
strategiske planlegging; romforskningstil-
tak som gjennomføres innenfor rammen av 
Horisont Europa, vil bli gjennomført idet 
det tas hensyn til innkjøp og enheters støt-
teberettigelse i tråd med romprogrammets 
bestemmelser, når det er hensiktsmessig,

(b) romdata og -tjenester som det europeiske 
romprogrammet stiller til rådighet som et 
offentlig gode, brukes for å utvikle bane-
brytende løsninger gjennom forskning og 
innovasjon, herunder i rammeprogrammet, 
særlig for bærekraftige matvarer og 
naturressurser, klimaovervåking, atmosfæ-
ren, kyst- og havmiljø, smarte byer, oppko-
plet og automatisert mobilitet, sikkerhet og 
katastrofehåndtering,

(c) Copernicus-tjenester for tilgang til data og 
informasjon bidrar til den åpne europeiske 
forskningsskyen og letter dermed forske-
res, vitenskapsfolks og innovatørers tilgang 
til Copernicus-data; forskningsinfrastruktu-
rer, særlig feltobservasjonsnettverk, vil 

utgjøre vesentlige deler av den feltobserva-
sjonsinfrastrukturen som danner grunnlag 
for Copernicus-tjenester, og disse vil i sin 
tur ha nytte av informasjon som produseres 
av Copernicus-tjenestene.

11. Synergier med ordningen for naboskap, utvik-
ling og internasjonalt samarbeid (NDICI) og 
ordningen med bistand før tiltredelse (IPA III) 
skal sikre at
(a) forsknings- og innovasjonsbehovene på 

områdene for NDICI og IPA III identifise-
res i forbindelse med programmets strate-
giske planlegging, i tråd med bærekrafts-
målene,

(b) programmets forsknings- og innovasjons-
aktiviteter med deltakelse fra tredjeland og 
målrettede internasjonale samarbeidstiltak 
etterstreber tilpasning til og sammenheng 
med parallelle markedsintroduksjons- og 
kapasitetsoppbyggingstiltak innenfor ram-
mene av NDICI og IPA III, basert på en fel-
les definisjon av behov og intervensjonsom-
råder.

12. Synergier med fondet for indre sikkerhet og 
instrumentet for grenseforvaltning som en del 
av fondet for integrert grenseforvaltning skal 
sikre at
(a) forsknings- og innovasjonsbehovene på 

områdene sikkerhet og integrert grense-
forvaltning identifiseres og fastsettes i for-
bindelse med programmets strategiske 
planlegging,

(b) fondet for indre sikkerhet og fondet for 
integrert grenseforvaltning støtter innfø-
ringen av innovative nye teknologier og løs-
ninger, særlig slike som følger av ramme-
programmene for forskning og innovasjon 
på området sikkerhetsforskning.

13. Synergier med InvestEU-fondet skal sikre at
(a) programmet fra eget budsjett gjennom 

Horisont Europa og EIC gir blandet finansi-
ering til innovatører med et høyt risikonivå, 
som ikke får tilstrekkelig og levedyktig 
finansiering fra markedet. Programmet vil 
samtidig støtte for en effektiv gjennomfø-
ring og forvaltning av den privatfinansierte 
delen av blandet finansiering gjennom fond 
og formidlere som støttes av InvestEU og 
andre,

(b) finansielle instrumenter til forskning og 
innovasjon samt SMB-er grupperes 
sammen under InvestEU-fondet, særlig 
gjennom et særskilt tematisk FoI-vindu, og 
gjennom produkter som innføres innenfor 
rammen av SMB-vinduet, for dermed å 
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bidra til å oppfylle begge programmenes 
mål samt etablere sterke komplementære 
forbindelser mellom de to programmene,

(c) programmet gir hensiktsmessig støtte til 
omdirigering av prosjekter som anses om 
lønnsomme, men som ikke er egnet til å 
motta EIC-finansiering, i retning av 
InvestEU, når det er relevant.

14. Synergier med innovasjonsfondet i henhold til 
ordningen for handel med utslippskvoter 
(«innovasjonsfondet») skal sikre at
(a) innovasjonsfondet vil være spesifikt rettet 

mot innovasjon innen lavutslippsteknologi 
og -prosesser, herunder miljømessig sikker 
karbonfangst og -bruk som bidrar vesentlig 
til å begrense klimaendringer, og produkter 
som erstatter karbonintensive produkter, 
og til å stimulere oppbygging og drift av 
prosjekter med miljømessig sikker fangst 
og geologisk lagring av CO2 som mål, samt 
nyskapende teknologier for fornybar 
energi og energilagring, og til å tilrette-
legge for og stimulere produksjon av «grøn-
nere» produkter,

(b) programmet vil finansiere utvikling og 
demonstrasjon av teknologier, herunder 
banebrytende løsninger, som kan skape 
resultater med hensyn til EUs mål for kli-
manøytralitet, energi og industriell omstil-
ling, særlig gjennom aktiviteter under søyle 
2 og 3,

(c) innovasjonsfondet, forutsatt at utvelgings- 
og tildelingskriteriene er oppfylt, kan støtte 
demonstrasjonsfasen av støtteberettigede 
prosjekter som kan ha mottatt støtte fra pro-
grammet, og det skal etableres sterke kom-
plementære forbindelser mellom de to pro-
grammene.

14.a Synergier med ordningen for rettferdig over-
gang skal sikre at
(a) forsknings- og innovasjonsbehov vil bli 

identifisert gjennom programmets strate-
giske planlegging med sikte på å støtte en 
rettferdig overgang til klimanøytralitet,

(b) innføringen og utnyttingen av innovative og 
klimavennlige løsninger, særlig slike som 
følger av programmet, vil bli fremmet.

15. Synergier med Euratoms forsknings- og utdan-
ningsprogram skal sikre at
(a) programmet og Euratoms forsknings- og 

utdanningsprogram utvikler omfattende til-
tak som støtter utdanning og opplæring 
(herunder Marie Skłodowska-Curie-tiltak) 
med sikte på å opprettholde og utvikle rele-
vante ferdigheter i Europa,

(b) programmet og Euratoms forsknings- og 
utdanningsprogram utvikler felles 
forskningstiltak rettet mot tverrgående 
aspekter ved sikker og sikret bruk av andre 
anvendelser enn strømproduksjon i forbin-
delse med ioniserende stråling, i sektorer 
som medisin, industri, landbruk, romvirk-
somhet, klimaendringer, sikkerhet, krise-
beredskap og bidrag til atomforskning36.

16. Potensielle synergier med Det europeiske for-
svarsfondet skal være til fordel for sivil og for-
svarsrettet forskning med sikte på å unngå 
unødig overlapping og i samsvar med artikkel 
5 nr. 1 og 6a nr. 1.

16.a Synergier med Kreativt Europa skal oppnås 
ved å identifisere forsknings- og innovasjons-
behov på området kulturelle og kreative strate-
gier i forbindelse med den strategiske planleg-
gingen av programmet.

17. Synergier med gjenopprettings- og stabilitets-
innretningen skal sikre at
(a) forsknings- og innovasjonsbehov med hen-

syn til støtte for å gjøre medlemsstatenes 
økonomier og samfunn mer robuste og 
bedre forberedt på framtiden, vil bli identifi-
sert gjennom programmets strategiske 
planlegging,

(b) innføringen og utnyttingen av innovative 
løsninger, særlige slike som følger av pro-
grammet, vil bli støttet.

Vedlegg V

Nøkkelindikatorer for virkningsveier

Overvåkingen av rammeprogrammets framskritt i 
retning av målene nevnt i artikkel 3 skal baseres 
på virkningsveier og tilknyttede nøkkelindikatorer 
for virkningsveier. Virkningsveiene er følsomme 
for tidsfaktoren og gjenspeiler tre komplemen-
tære virkningskategorier, basert på tre ulike typer 
virkninger av FoI-investeringer: vitenskapelige, 
samfunnsmessige og teknologiske/økonomiske. 
For hver av disse virkningskategoriene vil det bli 
brukt referanseindikatorer for å spore framgan-
gen, med skille mellom kort, mellomlang eller 
lang sikt, også etter programmets levetid, med 
mulighet for videre inndeling, blant annet etter 
medlemsstater og assosierte land. Disse indikato-
rene skal utarbeides ved hjelp av kvantitative og 
kvalitative metoder. De enkelte programdelene vil 
bidra til disse indikatorene i varierende grad og 
gjennom ulike ordninger. Ytterligere indikatorer 

36 Med forbehold for resultatet av forhandlinger om den 
respektive rettsakten.
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kan, når det er relevant, brukes for å overvåke 
enkelte programdeler.

Mikrodataene som danner grunnlag for nøk-
kelindikatorene for virkningsveier, vil bli samlet 
inn for alle deler av programmet og alle leverings-
ordninger på en sentralt forvaltet og ensartet 
måte og med et hensiktsmessig detaljnivå, og med 
minst mulig rapporteringsbyrde for støttemotta-
kerne.

I tillegg til nøkkelindikatorene for virknings-
veier vil det bli samlet inn data om det optimerte 
bidraget fra programmet for styrking av det euro-
peiske forskningsområdet, fremming av kvalitets-
basert programdeltakelse fra alle medlemsstater, 
samt tilrettelegging for samarbeidsforbindelser 
innenfor europeisk forskning og innovasjon, og 
disse dataene vil bli rapportert i nær sanntid som 
en del av dataene fra gjennomføringen og forvalt-
ningen omhandlet i artikkel 45. Dette vil omfatte 
blant annet overvåkingen av samarbeidsforbindel-
ser, nettverksanalyser, data om forslag, søknader, 

deltakelser og prosjekter; søkere og deltakere 
(herunder type organisasjon (f.eks. sivilsamfunns-
organisasjoner, SMB-er og privat sektor), land 
(f.eks. en bestemt klassifisering for grupper av 
land, for eksempel medlemsstater, assosierte land 
og tredjeland), kjønn, rolle i prosjektet, vitenska-
pelig fagområde/sektor, herunder SVH); og 
nivået av klimaintegrering og tilknyttede utgifter.

Indikatorer for vitenskapsrelaterte virkningsveier

Programmet forventes å få en vitenskaprelatert 
virkning ved at det skapes ny kunnskap av høy 
kvalitet, gjennom styrking av menneskelige res-
surser innenfor forskning og innovasjon, og ved at 
utbredelse av kunnskap og åpen vitenskap frem-
mes. Framskritt med hensyn til denne virkningen 
vil bli overvåket ved hjelp av referanseindikatorer 
fastsatt for de følgende tre sentrale virkningsvei-
ene.

Vedlegg V – tabell 1

Virkninger for vitenskapen Kortsiktige På mellomlang sikt Langsiktige

Utvikling av ny kunn-
skap av høy kvalitet

Publikasjoner –
Antall fagfellevurderte 
vitenskapelige publika-
sjoner under ramme-
programmet

Siteringer –
Vektet («Field-Weigh-
ted») indeks over siterte 
fagfellevurderte publika-
sjoner under ramme-
programmet

Forskning i verdensklasse –
Antall og andel av fag-
fellevurderte publikasjo-
ner fra rammeprogram-
prosjekter som utgjør 
sentrale bidrag til viten-
skapelige områder

Styrking av menneske-
lig kapital innenfor FoI

Ferdigheter –
Antall forskere som har 
deltatt i kompetanse-
utviklingsaktiviteter i 
rammeprogramprosjek-
ter (gjennom utdanning, 
mentorskap/veiledning, 
mobilitet og tilgang til 
FoI-infrastruktur)

Karrierer –
Antall og andel av forsk-
ere under rammepro-
grammet som etter kom-
petanseutvikling har fått 
økt individuell virkning 
innenfor sitt FoI-område

Arbeidsvilkår –
Antall og andel av 
forskere under ramme-
programmet som etter 
kompetanseutvikling har 
fått bedre arbeidsvilkår, 
herunder forskerlønn

Utbredelse av kunnskap 
og åpen vitenskap frem-
mes

Delt kunnskap –
Andel av forsknings-
resultater knyttet til 
rammeprogrammet 
(åpne data / åpen publi-
kasjon / åpen program-
vare osv.), som deles via 
åpne kunnskaps-
infrastrukturer

Kunnskapsformidling –
Andel av rammepro-
grammets forsknings-
resultater som det er 
åpen tilgang til, som 
aktivt brukes/siteres

Nye samarbeids- 
forbindelser –
Andel av ramme-
programmets støttemotta-
kere som har utviklet nye 
tverrfaglige/tverr-
sektorielle samarbeids-
forbindelser med brukere 
av deres åpne FoI-resulta-
ter knyttet til ramme-
programmet
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Indikatorer for samfunnsrelaterte virkningsveier

Programmet forventes å få samfunnsvirkning 
gjennom håndteringen av EU-politiske prioriterin-
ger og globale utfordringer, herunder FNs bære-
kraftsmål, ved å følge prinsippene for Agenda 
2030 og Paris-avtalen, gjennom FoI, og å gi forde-

ler og virkninger gjennom FoI-samfunnsoppdrag 
og europeiske partnerskap samt styrke utnyttin-
gen av innovasjon i samfunnet, og dermed bidra til 
velferd for befolkningen. Framskritt med hensyn 
til denne virkningen vil bli overvåket ved hjelp av 
referanseindikatorer fastsatt for de følgende tre 
sentrale virkningsveiene.

Vedlegg V – tabell 2

Virkninger for 
samfunnet Kortsiktige På mellomlang sikt Langsiktige

Håndtering av EU-
politiske priorite-
ringer og globale 
utfordringer gjen-
nom FoI

Resultater –
Antall og andel av resul-
tater med sikte på å 
håndtere spesifikke EU-
politiske prioriteringer 
og globale utfordringer 
(herunder bærekrafts-
mål) (flerdimensjonalt: 
for hver prioritet som er 
identifisert)
Herunder: Antall og 
andel av klimarelevante 
resultater med sikte på å 
oppfylle EUs forpliktelse 
i henhold til Paris-
avtalen

Løsninger –
Antall og andel av inn-
ovasjoner og forsknings-
resultater som gjelder 
identifiserte EU-poli-
tiske prioriteringer og 
globale utfordringer 
(herunder bærekrafts-
mål) (flerdimensjonalt: 
for hver prioritet som er 
identifisert)
Herunder: Antall og 
andel av klimarelevante 
innovasjons- og 
forskningsresultater 
med sikte på å oppfylle 
EUs forpliktelse i hen-
hold til Parisavtalen

Fordeler –
Samlede anslåtte virkninger av 
bruken/utnyttingen av resulta-
ter som er finansiert gjennom 
rammeprogrammet, på håndte-
ringen av spesifikke EU-politiske 
prioriteringer og globale utfor-
dringer (herunder bærekrafts-
mål), inkludert bidrag til politik-
ken og lovgivningsprosessen 
(for eksempel normer og stan-
darder) (flerdimensjonalt: for 
hver prioritet som er identifisert)
Herunder: Samlede anslåtte virk-
ninger av bruken/utnyttingen av 
klimarelevante resultater som er 
finansiert gjennom rammepro-
grammet, med sikte på å oppfylle 
EUs forpliktelse i henhold til 
Parisavtalen, inkludert bidrag til 
politikken og lovgivningsproses-
sen (for eksempel normer og 
standarder)

Det skapes for-
deler og virknin-
ger gjennom FoI-
samfunnsoppdrag

Resultater av FoI-
samfunnsoppdrag –
Resultater av spesifikke 
FoI-samfunnsoppdrag
Samfunnsoppdrag
(flerdimensjonalt: for 
hvert samfunnsoppdrag 
som er identifisert)

Resultater av FoI-
samfunnsoppdrag –
Resultater av spesifikke 
FoI-samfunnsoppdrag
Samfunnsoppdrag
(flerdimensjonalt: for 
hvert samfunnsoppdrag 
som er identifisert)

Oppnåelse av mål for FoI-
samfunnsoppdrag –
Mål som er nådd gjennom spesi-
fikke FoI-samfunnsoppdrag
(flerdimensjonalt: for hvert 
samfunnsoppdrag som er 
identifisert)

Økt utnytting av 
forskning og inno-
vasjon i samfunnet

Samskaping –
Antall og andel av ram-
meprogramprosjekter 
der EU-borgere og slutt-
brukere bidrar til sam-
skaping av FoI-innhold

Engasjement –
Antall og andel av ram-
meprogrammets støtte-
mottakende enheter 
som har ordninger for å 
engasjere borgerne og 
sluttbrukerne etter ram-
meprogramprosjekter

Innføring av samfunnsrelatert 
FoI –
Innføring og spredning av 
rammeprogrammets samskapte 
forskningsresultater og innova-
tive løsninger
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Indikatorer for teknologi-/økonomirelaterte virknings-
veier

Programmet forventes å få en teknologisk/økono-
misk virkning, særlig i Unionen, ved at det bidrar 
til foretaksetablering og -vekst, særlig når det gjel-
der SMB-er, herunder nystartede foretak, noe 

som skaper direkte og indirekte arbeidsplasser, 
særlig i Unionen, og ved at det mobiliserer inves-
teringer innenfor forskning og innovasjon. Fram-
skritt med hensyn til denne virkningen vil bli over-
våket ved hjelp av referanseindikatorer fastsatt for 
de følgende tre sentrale virkningsveiene.

Vedlegg V – tabell 3

Vedlegg Va

Områder for mulige samfunnsoppdrag og 
områder for mulige institusjonaliserte euro-
peiske partnerskap som skal opprettes i henhold 
til artikkel 185 eller 187 i teuv

I samsvar med artikkel 7 og 8 i denne forordnin-
gen er områdene for mulige samfunnsoppdrag og 
mulige europeiske partnerskap som skal oppret-
tes i henhold til artikkel 185 eller 187 i TEUV, 
angitt i dette vedlegget.
I. Områder for mulige samfunnsoppdrag

Samfunnsoppdragsområde 1 Tilpasning til 
klimaendring, herunder samfunnsendring

Samfunnsoppdragsområde 2 Kreft

Samfunnsoppdragsområde 3 Sunne hav, kyst-
områder og vassdrag

Samfunnsoppdragsområde 4 Klimanøytrale og 
smarte byer

Samfunnsoppdragsområde 5 Jordhelse og mat
Hvert samfunnsoppdrag vil følge prinsippene 

som angis i artikkel 7 nr. 3 i denne forord-
ningen.

II. Områder for mulige institusjonaliserte euro-
peiske partnerskap på grunnlag av artikkel 
185 i TEUV eller artikkel 187 i TEUV
Partnerskapsområde 1: Raskere utvikling og 

sikrere bruk av helseinnovasjoner for euro-
peiske pasienter, og global helse.

Virkninger for teknologien/
økonomien Kortsiktige På mellomlang sikt Langsiktige

Innovasjonsbasert vekst 
skapes

Innovative resultater –  
Antall innovative produk-
ter, prosesser eller meto-
der fra rammeprogram-
met (inndelt etter type 
innovasjon) og tildelte 
immaterialrettigheter

Innovasjoner –  
Antall innovasjoner fra 
rammeprogramprosjek-
ter (etter type innova-
sjon), herunder fra til-
delte immaterialrettig-
heter

Økonomisk vekst – 
Etablering, vekst og mar-
kedsandeler for foretak 
som har utviklet ramme-
programinnovasjoner

Flere og bedre jobber 
skapes

Sysselsettingsstøtte – 
Antall skapte jobber og 
bevarte jobber (heltids-
ekvivalenter) i ramme-
programprosjektets støt-
temottakende enheter 
(inndelt etter type jobb)

Varig jobbskaping – 
Økning i antall jobber 
(heltidsekvivalenter) i 
støttemottakende enhe-
ter etter rammeprogram-
prosjekter (inndelt etter 
type jobb)

Samlet jobbskaping – 
Antall direkte og indi-
rekte jobber som er 
skapt eller bevart som 
følge av spredning av 
rammeprogramresulta-
ter (inndelt etter type 
jobb)

Mobilisering av investe-
ringer i FoI

Saminvestering – 
Summen av offentlige og 
private investeringer 
som ble mobilisert gjen-
nom den opprinnelige 
rammeprogram-
investeringen

Utvidelse – 
Summen av offentlige og 
private investeringer 
som ble mobilisert med 
sikte på å utnytte eller 
utvide rammeprogram-
resultater (herunder 
direkte investering i/ 
fra utlandet)

Bidrag til «3 %-målet» – 
rammeprogrammets 
bidrag til EUs framskritt 
mot målet på 3 % av BNP
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Partnerskapsområde 2: Fremming av digitale 
og muliggjørende nøkkelteknologier og 
bruken av dem, inkludert, men ikke 
begrenset til nye teknologier som kunstig 
intelligens, fotonikk og kvanteteknologi.

Partnerskapsområde 3: Europeisk lederskap 
innenfor måleteknikk, herunder et inte-
grert måleteknisk system.

Partnerskapsområde 4: Økt konkurranseevne, 
sikkerhet og miljøprestasjon innenfor luft-
trafikk, luftfart og jernbane.

Partnerskapsområde 5: Bærekraftige, inklude-
rende og sirkulære biobaserte løsninger.

Partnerskapsområde 6: Hydrogen og teknolo-
gier for bærekraftig lagring av energi, med 
mindre miljøavtrykk og mindre energi-
intensiv produksjon.

Partnerskapsområde 7: Rene, sammen-
koplede, samarbeidsrettede, autonome og 
automatiserte løsninger for menneskers og 
varers framtidige transportbehov.

Partnerskapsområde 8: Innovative og FoU-
intensive små og mellomstore bedrifter.

Vurderingen av behovet for et institusjonalisert 
europeisk partnerskap på et av de ovennevnte 
partnerskapsområdene kan resultere i et forslag 
på grunnlag av artikkel 185 i TEUV eller artikkel 
187 i TEUV, i samsvar med Europakommisjonens 
initiativrett. Ellers kan det respektive part-
nerskapsområdet også være omfattet av et part-
nerskap i henhold til artikkel 8 nr. 1 bokstav a) 
eller artikkel 8 nr. 1 bokstav b) i rammeprogram-
met eller gjennomføres ved hjelp av forslagsinnby-
delser innenfor rammen av Horisont Europa.

Ettersom de mulige områdene for institusjona-
liserte europeiske partnerskap dekker brede 
temaområder, kan de gjennomføres av mer enn 
ett partnerskap, avhengig av de vurderte beho-
vene.
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