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UiOs strategi for Horisont 2020 

 
UiO har gjennom EUs 7. rammeprogram 2007-2013 hatt en sterk vekst i sin EU-portefølje. 
Ambisjoner om økt økonomisk inntjening har blitt innfridd, med samlet 123 millioner kroner i 
EU-inntekter i 2013.  UiO har også gjort det godt med sine 24 ERC-tildelinger, som plasserer 
oss fremst i Norge og på linje med de sterkeste nordiske universiteter.  Utfordringen for UiO 
er tydelig de tematiske utlysningene i rammeprogrammet. Her gjorde UiO det relativt sett 
svakere enn institusjoner det er naturlig å sammenligne oss med.   
 
UiO:Strategi 2020 og UiOs årsplaner uttrykker klare ambisjoner om at UiO skal styrke sin 
posisjon som konkurransedyktig og attraktiv aktør i Det Europeiske Forskningsområdet 
(ERA), med særlig vekt på EUs Horisont 2020.  Samtidig vil endringene fra EUs 7. 
rammeprogram til Horisont 2020 stille nye krav til forskningsaktørene. Denne strategien skal 
danne grunnlag for at UiO lykkes med en slik omstilling, og at forskere og fagmiljøer øker sin 
aktivitet på den internasjonale forskningsarena. UiO er en mangfoldig institusjon, og det 
kreves strategiske grep og oppmerksomhet på alle nivå i organisasjonen – både på kort og 
lang sikt.  
 
UiOs strategi for Horisont 2020 skal ikke erstatte eller konkurrere med UiOs Strategi 2020, 
men heller bidra til operasjonalisering og tydeliggjøring av særlige strategiske grep for å løfte 
UiOs engasjement innen H2020. Utfordringene i Horisont 2020 ligger flere steder, i de 
tematiske utlysningene, i tverrfaglighet og når det gjelder innovasjon, og i å opprettholde den 
gode uttelling i ERC. UiOs strategi for Horisont 2020 skal støtte opp om UiOs strategi og 
kjerneoppgaver, i et tett samspill med tilgrensende strategier og handlingsplaner som 
omhandler forskningsinfrastruktur, innovasjon og internasjonalisering. 
 
Strategien har samlet UiOs ambisjoner innen tre hovedområder – målrettet ledelsestrykk og 
motivasjonsarbeid, profesjonell forskningsstøtte på alle nivå og økt EU-deltagelse med flere 
og bedre søknader.   
 
 

1. Målrettet ledelse og gode rammebetingelser 

 

Det kreves et målrettet ledelsestrykk ved UiO for å legge grunnlag for et aktivt motivasjons- 
og rekrutteringsarbeid for å fremme engasjement på alle nivå for å styrke aktiviteten mot 
Horisont 2020. Særlige forventninger stilles til fakulteter og instituttledelse, sentra og 
tverrfaglige satsinger, med tanke på å identifisere og prioritere relevante ”EU”-
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forskere/miljøer for særlig oppfølging og kompetansebygging. Ledelsen på alle nivå bør 
aktivt arbeide for å forankre og formidle H2020 som en tydelig, ønsket og naturlig 
finansieringskilde for UiOs forskere, på samme måte som Norges forskningsråd.  
 
UiO bør tydeliggjøre sine ambisjoner som strategisk aktør for å påvirke EUs 
forskningsagenda og dermed skape de beste muligheter for UiOs forskere til å vinne frem på 
den nasjonale og internasjonale forskningsarena. Fokus må rettes mot motivasjon og 
rekruttering av de beste forskerne, internt så vel som eksternt, samt langsiktig tilrettelegging 
for at våre forskere og forskergrupper skal kunne være konkurransedyktige på den 
internasjonale forskningsarena. 
 
 
 
Overordnete mål: 

 Målrettet ledelsestrykk i alle fora ved UiO – motivasjons- og rekrutteringsarbeid på 
tvers 

 Påvirke den nasjonale og internasjonale forskningsagenda gjennom aktiv 
deltakelse som strategisk aktør / lobbyvirksomhet på nasjonalt og europeisk nivå (KD, 
NFR, nasjonale referansegrupper, Expert Advisory Groups, med mer) 

 Kontinuerlig fokus på EU i fakultetenes strategiplaner og EU som fast tema i 
dialogmøter mellom fakulteter og UiO-ledelse 

 Analyser, indikatorer og evaluering – bedre systemer for monitorering av 
deltakelse, utnytte kunnskap fra EU-prosjekter mer systematisk i institusjonen 

 Langsiktig satsing for målrettet karrierebygging og -utvikling for yngre forskere 
for internasjonal konkurransearena - forskerutdanning, forskerlederprogram for yngre 
forskere, mentorordning, ”innstegsstillinger” 

 Motivasjon og rekruttering – tidlig identifikasjon av aktuelle søkere for målrettet 
oppfølging og tilrettelegging for den enkelte forsker/fagmiljø 

 Identifisere og utvikle gode og transparente incentivordninger for å motivere, 
rekruttere og belønne de beste forskere og fagmiljøer til å engasjere seg i EUs H2020 

 Klare og enhetlige strategier for incentivstruktur og -fordeling bør utarbeides - 
større forutsigbarhet for alle involverte parter 
 

 
2.  Profesjonell forskerstøtte på alle nivåer 

 

En grunnleggende forutsetning for å løfte UiOs EU-engasjement er gode rammebetingelser og 
profesjonelt støtteapparat, tilpasset fakultetenes ulike ambisjoner, portefølje og ressurser.  
Ambisjonene må være å gi best mulig informasjon og veiledning om muligheter i H2020, 
administrativ, faglig og økonomisk støtte i søknadsforberedelse samt profesjonell driftsstøtte 
for prosjektet – med utgangspunkt i forskerens og fagmiljøets behov. 
 
Det forskningsadministrative støtteapparatet ved UiO er betydelig styrket de siste årene, og 
kompetansen rundt EU-finansiering er i ferd med å bygges ut. Store systemforbedringer ved 
drift av eksternfinansierte prosjekter er gjort gjennom IHR-prosjektet for EFV. 
Videreføringen av EFV-prosjektet vil ha fokus på forskerstøtte. 
 

Overordnete mål: 
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 Videreutvikle forskerstøtte i sømløst og fleksibelt samarbeid mellom sentralt og 
lokalt nivå 

- tydelig rolle- og ansvarsfordeling i nettverk 
- gjennom hele prosjektets livsløp – pre- og post- grant  
- basert på forskerens/forskergruppens behov 

 Aktiv og systematisk kompetansebygging på alle nivå  
- Utvikle EU-kompetanse – basert på UiOs tilpasninger og behov 
- Kunnskap fra EU-prosjekter må utnyttes mer systematisk i institusjonen – 

utvikle kvalitetskultur for deling. 
- Ekstern konsulentstøtte  

 Sentrale strategiske midler videreføres  
- Prosjektetableringsstøtte (PES) bør videreføres, men må samkjøres med 

fakultetenes egne incentivmidler  
- UiO bør vurdere posisjoneringsmidler for langsiktig oppbygging av 

kompetanse og nettverk 
 

 
3.  Styrke UiOs EU-deltagelse i H2020 – flere og bedre søknader 

 

UiOs utfordringer i H2020 ligger flere steder – i de tematiske utlysningene, i den tydeligere 
tverrfagligheten i programmet, og i den eksplisitte innovasjonsambisjonen. Det nye 
rammeprogrammet er ekstremt bredt og komplekst, og må forstås som flere ulike programmer 
som krever tilpassede kunnskapsbaserte ambisjoner og ulike typer tiltak. 
 

 

Pillar I: Excellent Science 

Excellent Science er den første av H2020s tre grunnpilarer – og omfatter banebrytende 
grunnforskning, mobilitetsordninger og forskningsinfrastruktur. Dette er forskerinitiert 
grunnforskning uavhengig av tematisk innretning, og det investeres i de beste forskerne og de 
beste ideene. 
 
UiO har som mål å styrke sitt engasjement og tydelige suksess innen de forskerinitierte delene 
av H2020, som European Research Council og Marie S. Curie.  Motivasjon og ambisjon er 
tydelig for disse programmene, både for institusjon og enkeltforskere, og det har vært enkelt å 
motivere UiO-forskere til å søke.  Det er positivt for UiO at disse programmene langt på vei 
videreføres i sin helhet i H2020.  Langsiktige tiltak knyttet til målrettet karrierebygging og –
utvikling for yngre forskere bør stå i fokus for dette arbeidet, for å forberede disse best mulig 
for internasjonal konkurranse.   
 

Overordnete mål: 

 Målrettede tiltak for utvikling av kandidater for ERC Starting og 

Consolidator Grants – altså yngre forskere – informasjon, støtte i 
søknadsforberedelse, kompetansebygging, profesjonell drift av prosjekt 

1. Rekruttere forskere til UiO – spesielt knyttet opp mot og lagt til rette for 
søknader mot ERC og Marie S. Curie  

2. Marie S. Curie – utnytte mobilitetsprogrammet som arena for mobilisering, 
rekruttering og karrierebygging for yngre forskere internt/eksternt, 
nettverksbygging for posisjonering 
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3. Styrke UiOs attraktivitet for de beste forskerne – fremtidsrettet infrastruktur og 
gode rammebetingelser 

4. ERC Advanced Grant – bør forventes å legge til rette for ytterligere ERC-
søknader i forskergruppen 

5. Videreføre UiOs toppforskningsstøtte til ERC-prosjekter – differensiert modell 
i tråd med annen toppforskningstøtte 

 
 

Pillar II og III – Industrial Leadership og Societal Challenges 

H2020 er i langt større grad enn FP7 «utfordringsbasert» og reflekterer de politiske føringer i 
EUs Europe2020 strategi.  Deltakelse fra og nytte for næringslivet er tillagt større vekt enn 
tidligere, spesielt å stimulere til økt SMB-deltakelse.  
 
Pillar III «Societal Challenges» tar utgangspunkt i Europas samfunnsutfordringer og inviterer 
aktørene til å komme med løsninger.  Forskerne skal arbeide tverrfaglig og innovativt. 
Kunnskapsutvikling og innovasjons- og omstillingsbehov står sentralt, blant annet knyttet til 
utfordringer innen mat, klima, bærekraftig energi, transport og helse.     
 
UiO har klare ambisjoner om å øke sin deltagelse i disse tematiske utlysningene, da det er her 
vi har størst uutnyttet potensial.  Et målrettet arbeid må derfor settes inn for å motivere og 
rekruttere til et langt sterkere engasjement innen disse mer industri- og policydrevne deler av 
H2020, med særlig vekt på flere koordinatorprosjekter. Utfordringen blir å sende flere gode 
søknader til de tematiske utlysningene, mens vi tar høyde for H2020s økede prioritering av 
innovasjon og tverrfaglighet. Samtidig vil det kunne være en utfordrende balansegang i 
forhold til nasjonal forskningsfinansiering innen visse prioriterte fagfelt, spesielt med tanke på 
kapasitet hos nøkkelforskere og sentrale fagmiljøer.   
 

Overordnete mål: 

 Utvikling av dedikerte fagmiljøer for tematiske utlysninger – fremme tverrfaglige 
satsinger og innovasjon   

 Støtte utvikling av og deltagelse i faglige nettverk - langsiktig posisjonering 
 Støtte fagmiljøer i prosesser for påvirkning av nasjonale og internasjonale 

forskningsprioriteringer – lobbyvirksomhet 
 Koordinatoransvar/ partner samt nettverk som formelt meritterende – 

karrierebygging, også for tilsetting 
 Utvikle incentivordninger for EU-finansierte koordinatorprosjekter – innføre 

toppforskningsstøtte som for ERC-prosjekter 
 
 
  


