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Hvordan kan nettverket få til samarbeid og gode 
synergier med andre med samme målsettinger? 

Thomas Slagsvold, EU koordinator VFK/HBV, prosjektleder EU-nettverk Viken



I Horisont 2020.....
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Horisont 2020         EU 7. RP



Strategi for forsknings- og innovasjons-
samarbeidet med EU

ERNA SOLBERG; 
‘’Forsknings- og innovasjonssamarbeidet i EU, og ikke minst Horisont 2020, 
skal bidra til Europas konkurranseevne og til å sikre bærekraftig økonomisk 
vekst og arbeidsplasser. Det er viktig at norske bedrifter og forskningsmiljøer 
også deltar i samarbeidet som både danner kunnskapsgrunnlag for og åpner 
dører for næringslivssamarbeid’’



Motivasjon; Forventningene



 Norge må utnytte mer av de ressursene som legges inn –
flere (nye) aktører må engasjeres 

 ‘’Lokale’’ samfunnsutfordringer må løses gjennom 
internasjonalt samarbeid - offentlig sektor, næringsliv og 
FoU-miljøer må samarbeide

 Virkemiddelapparatet (regionalt) er lite rigget for Horisont 
2020 – strukturer for bedre utnyttelse av synergier, 
sterkere regionalt samarbeid og mer målrettet veiledning 
bør etableres
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Utgangspunktet



Overordnet idé 
….samle aktører rundt Oslofjorden og skape merverdi for 
både deltakerne og regionen ved å bli en mer attraktiv region 
for talentfulle personer innen akademia, privat og offentlig 
sektor 
…. bygge kompetanse og dele erfaringer i å etablere og 
gjennomføre samarbeid med de beste europeiske aktørene 
innen forskning, utdanning, næringsliv og samfunnsutvikling. 

Tiltak og aktiviteter 
….settes inn der potensialet er størst for å engasjere, forankre og 
realisere konkrete prosjektsøknader til EU der regionen har 
konkurransemessige fortrinn. Involvering av det regionale 
virkemiddelapparatet vil underbygge innsatsområdene gjennom 
koordinert støtte under prosjekt- og søknadsutvikling. 

EU-nettverk Viken



Hvem er vi?
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Regionalt virkemiddelapparat
RFF, VRI, ORE, NFR, IN/EEN..



 Mer synlighet og gjennomslagskraft rundt EU-arbeid

 Økt kapasitet og tilgang til ny kompetanse

 Engasjerende og motiverende å jobbe i team

 Ressurser til økt aktivitetsnivå

 Robusthet i EU–støttearbeid (1+1 er mer enn ….)

 Stor bredde i tilgang til partnere i ulike sektorer

 Økt synergi og koordinering hos virkemiddel-
kameratene i mobilisering til det ‘’rette’’ EU-program

Drivkraften
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Samspillet

Hovedtiltak 1
Målrettet mobilisering 

innen helse og 
energi/miljø
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Hovedtiltak 2
Styrke partnernes 
rolle som EU nav
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Hovedtiltak 3
Samarbeidsmodell for 
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EU-nettverk Viken 
Visjon og 

målsettinger

Partnermøtet Administrasjon

Mobilisering 
innsatsområder

(1)

Styrke nettverkets 
rolle som EU nav

(2)

Samarbeidsmodell 
for regionen 

(3)

Kommunikasjon – synliggjøring, profilering, formidling,         
og erfaringsutveksling

Styringsgruppe

Helse

Aktiviteter

Virkemiddelapparatet

AktiviteterAktiviteter

Energi
Høg-

skolene
Fylkes-
komm.

Organisering

PARTNERE

HBV, HiOA, HiT, HiØ

Vestfold Fylkeskommune
Buskerud Fylkeskommune
Telemark Fylkeskommune
Akershus Fylkeskommune
Østfold Fylkeskommune

Oslo kommune, helse

NCE MNT
NCE Systems Engineering
Vannklyngen
Electric Mobility Norway

KS BTV
Virkemiddelapparatet

FINANSIERING
500’ NOK/år 2015-2017
Egentid; 550 ’NOK 2015
Egne midler; 450’ NOK 2015



Mobilisering 
innsatsområder

Styrke nettverkets rolle 
som EU nav

Samarbeidsmodell for 
regionen

Identifisere regionale 
prosesser og initiativ

Identifisere relevante fag-
miljøer, bedrifter og 
kommuner

Fokusgrupper for behovs-
avklaring / konseptutvikling

Etablere allianser
Identifisere partnere
Rekruttere skrivestøtte                                                                           

Bygge EU ferdigheter hos 
regionale aktører

Etablere forpliktende 
samarbeidsstrukturer

Koordinere støtte og info i 
regionalt støtteapparat

Evaluere resultater  
Utvikle og etablere modeller for 

samarbeid
Nasjonal  synliggjøring

Kompetanseheving ved                               
kurs, seminarer og 
workshop for forskere

Samarbeid om økt bevisst-
gjøring og forankring  i 
strategiarbeid og planer 

Best practice deling i 
incentiver og rutiner

Implementere erfaringer fra 
regionalt samarbeid

Aktivitetsområder

Nettside, logo, flyers, informasjonsmateriale, nyhetssaker, stakeholdermøter og foredrag



Fakta om omsøkt budsjett
 NFR dekker i stor grad bare aktivitet 
 Tid og (innenlands-) reiser til partnerne er 

egeninnsats
 538 000 kr lønnskostnader (700 t)
 95 000 kr reise/arrangement
 400 000 kr midler fra partnerne

 Unntak er:
• Operativ stilling 200’ + 450’ NOK
• Innsatsledelse 75’ NOK
• Kommunikasjon 55’ NOK
• Utenlandsreise 75’ NOK

Prioritering av budsjett
 Styret vil prioritere innsats der nettverket 

kan oppnå størst mulig gevinst.
 Arbeidsgruppene foreslår budsjett for 

tiltakene som ønskes gjennomført
 Styret vil prioritere mellom tiltak beskrevet 

i kommende handlingsplaner

Budsjett



Hva har skjedd til nå

 Kick-off og studietur til Brussel (ORE, NFR, KD, KS)

 Blitt kjent med hverandre og etablert felles ‘’heartbeat’’

 Enighet om overordnete målsettinger og hovedtiltak 

 (Formell) Organisering av nettverket er på plass 

 Etablert kontakt og samarbeid med NCP’er og Oslo Medtech 

 Administrativ koordinator for nettverket besatt

 Etablert arbeidsgrupper og det utvikles handlingsplaner

 Utviklet felles logo og det arbeides med nettsider

 Prioriteres aktiviteter og (ressursbruk) for høsten 2015



HØGSKOLENE

Håndtere det tekniske/administrative i EU-
søknader

Mer folkelig kommunikasjon (særlig fra 
høgskolenes side)

Bli kjent med ‘’best practice’’ i nettverket

Hvordan etablere partnerskap med aktører 
i regionen – bygge intern kompetanse 

Utnytte (og få til) tverrfaglig og 
tverrsektorielt samarbeid

Nye generasjons kurs; evaluere tidligere 
bedriftskurs – hva er resultatet og hva 
trengs nå? Involvere bedrifter og klynger

(Mulige)Tema på banen fremover

FYLKESKOMMUNENE

Hvem er brukere og hva er deres behov –
når bør involvering skje

Koble fagpersoner på tvers av 
organisasjoner; høgskole - fylkeskommune

Evaluator trening – hva er en god søknad

Kompetansebyggende seminarer – må 
bygges kritisk masse i EU kompetanse

Utnytte (bedre) andre virkemidler/ 
aktører – VRI, regionale forskningsfond, 
Innovasjon Norge og Forskningsrådet

Hindre overload for målgruppene -
oversikt over virkemiddelapparat og deres 
aktiviteter for bedre koordinering

Overvåkning/identifisering av 
prosjektinitiativ 



Det er noen utfordringer …..
 Hvordan sikre forankring av EU-ambisjonen mot administrativ 

og politisk ledelse
 Hvordan prioritere innsatsområder med så mange 

interessenter – relevante regionale prosjektmuligheter
 Hvordan utnytte synergier mellom partnerne OG ansvaret for å 

mobilisere til ulike EU-programmer
 Hvordan nå ut til de ‘’egentlige’’ målgruppene – mobilisere 

bedrifter, kommuner, NGO og relevante forskere
 Hvordan få reelt samspill og koordinering av ulike 

nettverk/ressurspersoner og virkemidler/verktøy – hvordan 
gjøre de beste koblingene og erfaringsutvekslingene

 Hvordan tilgjengeliggjøre målrettet og brukervennlig 
informasjon – nettsider, nyhetsbrev, dialogmøter etc.



De som gjør jobben!
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Høyt engasjement gir

aktive partnere 
som motiverer og tar viktige 

ansvarsroller som skaper et

spennende og ikke minst hyggelig 
EU-nettverk Viken samarbeid!
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