
5 kjappe om eØS-midler til forskning

1. Hvilke program kan jeg søke?
forskningsprogrammene blir etablert i Estland, 
latvia, Polen, romania, tsjekkia og Ungarn og har 
som mål å øke forskningssamarbeidet med norge. 
Midlene skal benyttes innen 2016. Mer informasjon 
vil komme på forskningsrådets sider.

Det vil også bli mulig for norske forskningsmiljøer 
å delta under andre programmer i alle de 15 
landene som mottar EØs-midler, for eksempel 
innen sektorene miljø og helse. gjennom 
stipendprogrammene legges det også til rette 
for utveksling av studenter og lærere. senter for 
internasjonalisering av utdanning (siU) er bindeledd 
mellom norske utdanningsinstitusjoner og 
mottakerlandene. 

2. Hvordan skal jeg søke?
som forsker ved en norsk institusjon må du 
ta kontakt med kollegaer i mottakerlandet 
og sammen med dem utforme en søknad. 
Prosjektlederen skal være knyttet til en institusjon 
i mottakerlandet, som sender søknaden til den 
nasjonale programoperatøren. Det utarbeides egne 
søkeguider for hvert program.

3. Når kommer utlysningene?
før utlysningene publiseres, må giverlandene 
ha godkjent programoperatørenes forslag til 
program. Deretter oppnevnes et programstyre for 
programmet som forbereder utlysninger basert på 
programplanen. flere land planlegger utlysninger i 
løpet av 2012, andre i begynnelsen av 2013.

4. Hvordan blir søknadene vurdert?
Hver prosjektsøknad skal evalueres av tre 
uavhengige, internasjonale eksperter. Det er 
programstyret som avgjør hvilke prosjekter som 
skal få støtte. Dette styret består av to norske og tre 
nasjonale representanter fra forskningsmiljøene. 

5. rapportering
for perioden 2009-14 er det etablert et eget 
regelverk for forskningsprogrammene (Annex 
12). Dette skal bidra til en mer oversiktlig og enkel 
administrasjon av EØs-midlene. regelverket 
for rapportering er lagt tett opp til praksis i EUs 
rammeprogram.

Her finner du mer informasjon:

Forskningsrådet 
www.forskningsradet.no
informasjon om innretning, tilgjengelige midler  
og søknadsfrister vil bli lagt ut på vanlig måte  
under Utlysninger. se også under internasjonalt  
for nærmere informasjon om programmene.

koordinator for EØs-midlene: 

Aleksandra W. Haugstad 
awh@rcn.no

EØS-midlenes sekretariat i Brussel (FMO) 
www.eeagrants.org
Avtaler og regelverk, blant annet Annex 12,  
er tilgjengelig på nett. På nettsidene er det  
også mer informasjon om de ulike programmene  
i hvert mottakerland.

kontaktperson for forskning: 

kristin Hauge 
kristin.hauge@efta.int

Utenriksdepartementet 
www.regjeringen.no/eosmidlene
Utenriksdepartementet er ansvarlig for forvaltningen 
av EØs-midlene, og har ansvar for å følge opp norske 
samarbeidspartnere.

www.norwaygrants.org
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EØS-MidlEnE

100 mill. euro til  
forSkNiNgSSamarbeid



EØs-midlene styrker satsingen på forskning. 
Det er satt av omlag 100 millioner euro til 
forskningssamarbeid mellom norge og Estland, 
latvia, Polen, romania, tsjekkia og Ungarn. 
Prosjekter kan gjennomføres frem til 2016. 

Målet er å styrke forskningskapasiteten og bruken 
av forskningsresultatene i mottakerlandene 
gjennom samarbeid med norske institusjoner.  
Alle prosjekter i Estland, latvia, Polen, tsjekkia 
og Ungarn skal inkludere minst én norsk 
samarbeidspartner. i romania skal minst én 
forskningsinstitusjon fra ett av giverlandene  
(island, liechtenstein eller norge) delta i hvert 
prosjekt.

forskningsrådet er samarbeidspartner for de seks 
forskningsprogrammene. forskningsrådet skal 
bistå norske forskere som ønsker å delta og gi råd 
til partnerinstitusjonene som skal administrere 
programmene i hvert land. 

EØS-midlene er norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Europa. 
For perioden 2009-14 utgjør EØS-midlene omlag 14 milliarder kroner  
(1,78 mrd euro). Midlene går til 15 EU-land i Sentral- og Sør-Europa,  
og målet er også å styrke de bilaterale relasjonene mellom norge  
og mottakerlandene.

forskningsprogrammene er under planlegging. 
for noen land er det allerede lagt føringer for 
bruken av støtten. 

estland
› Estisk-norsk bilateralt forskningsprogram:  

3 mill. euro
› Programoperatør: Estonian Ministry of 

Education and research, i samarbeid med 
Estonian science foundation

› www.etf.ee

latvia
› latvisk-norsk forsknings- og stipendprogram:  

5 mill. euro
› Programoperatør: Ministry of Education  

and science
› www.viaa.gov.lv
› forskningssamarbeidet skal blant annet 

inkludere samfunnsvitenskap og humaniora. 

polen
› Polsk-norsk forskningsprogram: 36,8 mill. euro
› Programoperatør: national Centre for  

research & Development
› www.ncbir.pl
› fokus på miljø og klima, inkludert 

polarforskning. i tillegg skal helse og 
samfunnsvitenskap, inkludert 
migrasjonsforskning, prioriteres.  
3 millioner euro er øremerket forskning  
på likestilling og arbeidsliv.

tsjekkia
› tsjekkisk-norsk forskningsprogram:  

12,5 mill. euro
› Programoperatør: Ministry of Education,  

Youth and sports
› www.msmt.cz
› forskningssamarbeidet skal blant annet 

inkludere samfunnsvitenskap.

romania
› forskningsprogram: 20 mill euro
› Programoperatør: national Authority  

for scientific research i samarbeid med  
Executive Agency for Higher Education  
and rDi funding (UEfisCDi)

› www.uefiscdi.ro
› inntil 3 mill. euro skal gå til forskning på 

fornybar energi. 
› forskningsinstitusjoner fra norge, island og 

liechtenstein kan være samarbeidspartnere  
i prosjekter.

forSkNiNgSProgrAMMEr
ungarn
› Ungarsk-norsk  

forskningsprogram:  
24,1 mill. Euro

› Programoperatør: national  
innovation office

› www.nih.gov.hu
› Hovedfokus på miljø og helse. 

samfunnsvitenskap og humaniora  
skal også støttes.  
1 mill euro er øremerket  
forskning på likestilling.
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