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En sterkere rolle for 
forskning og innovasjon 

• European Green Deals investeringsplan
• European Research Area



Horizon Europe
Total budget: EUR 95,5 billion

Excellent Science Global Challenges and European Industrial
Competitiveness

Innovative Europe

European Research Council (ERC) Clusters
1. Health
2. Culture, Creativity and Inclusive Societies
3. Civil Security for Society
4. Digital, Industry & Space
5. Climate, Energy and Mobility
6. Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture & 

Environment
EU Joint Research Centre (JRC)

European Innovation Council 
(EIC)

Marie Skłodowska-Curie 
Actions (MSCA) Innovation ecosystems

Research Infrastructures European Institute of Innovation 
and Technology (EIT)

Widening participation and strengthening the European research area

Widening participation and spreading excellence.
Reforming and enhancing the European R&I system.
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IMPETUS focuses on increasing our resilience: Turn climate commitments into tangible, 
urgent actions to protect communities and the planet https://climate-impetus.eu/

Our teams are analysing 
solutions, boosting
knowledge, and creating
packages of adaptation
measures that other
communities can use as a 
pathway towards a 
climate-neutral and 
sustainable future.

Norske partnere:
UiT og Troms- og Finnmark 
fylkeskommune

https://climate-impetus.eu/


TransformAr at a glance:

TransformAr aims to demonstrate solutions 
and pathways, deemed essential for climate 
and social resilience to achieve rapid and 
far-reaching transformational adaptation 
(TA).
support the European Green Deal targets, in 
particular the new EU Strategy on 
Adaptation to Climate Change, the EU 
biodiversity, bioeconomy and circular 
economy strategies, the objectives of the 
Union Civil Protection Mechanism, as well as 
the Clean Air Programme for Europe.

Norske partnere: NTNU og Gjøvik kommune

Gjøvik tester ut avansert teknologi på avløpssystemet 
sitt og bygger kompetanse blant egne ansatte.



CSA (2022-2025)
Oppstart 1.mai 2022

CSA (2022-2025)
Oppstart 1.oktober 2022

IA (2023-2026)
Søknad levert 26.april 
2022 
Samarbeid med Ålesund

Sustainable, resilient, 
inclusive & accessible 
regeneration of 
neighbourhoods
IA (2023-2027)
Søknadsfrist januar 2023
Samarbeid med Trondheim om 
Områdeløft / Innovasjonsdistrikt
Oppfølger til +CityxChange

Annemie Wyckmans, Dirk Ahlers, Elisa Junqueira de Andrade (NTNU-AD-IAP)



Foreløpig versjon av styresystemet - ikke vedtatt 
av Forskningsrådets hovedstyre.



Foreløpig versjon av styresystemet - ikke vedtatt 
av Forskningsrådets hovedstyre.



Hovedmålene for prosjektet:
Etablere et nettverk av organisasjoner 

• Fra europeisk til regionalt nivå
Fremme felles forståelse av missions

• Inkludert mission-orientert policy
Bidra med læring og erfaringsutveksling, bl.a.

• Rigging og implementering
• Styringssystemer
• Læring på tvers av missions

Bindeledd mellom sektorene, dept og 
virkemiddelaktører

TRAMI
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Key data
• CSA
• 21 partners
• 17 countries
• Coordinator: AT

• EC funding: €2M
• Duration: 24 months
• Kick-off 25 April 2022

Et felles-europeisk støtteprosjekt til  EUs samfunnsoppdrag



Bakgrunn: SABICAS forsker på naturbaserte løsninger (NBS) 
langs elver i nedbørsfelter under press. Målet er å vurdere og 
optimalisere tiltak med hensyn til klimatilpasning, 
naturmangfold og samfunnsøkonomi. Case-områdene er 
Haldenvassdraget i Sørøst-Norge og Gausa i Innlandet. 
Prosjektet er samarbeid mellom partnere som jobber med 
forskning, forvaltning og naturmangfold, og vil involvere lokale 
brukere og interessenter bl.a. gjennom feltarbeid og «levende 
laboratorier». Hovedresultatet fra prosjektet blir en 
brukervennlig verktøykasse for NBS i norske vassdrag.

Mål: 

• Veie samfunnsbehov og bruk av landområder opp mot 
beskyttelse av naturmangfold og klimatilpasning. 

• Tette kunnskapshull. 
• Foreslå nye, innovative løsninger for NbS i forvaltningen av

norske elver. 
• Bidra til at NbS med flere funksjoner og nytteverdi på

tvers av sektorer tas raskere i bruk i framtiden. 
• Bidra til bærekraftig bruk og forvaltning av landområder.

SAfeguard BIodiversity and 
improve Climate Adaptation in 
catchment areas under 
pressure: tools and Solutions 
(SABICAS)

Ansvarlig organisasjon: NIVA, Prosjektleder Nikolai Friberg (nikolai.friberg@niva.no)

Partnere: NIBIO, NINA, NGI, SABIMA, Haldenvassdraget vannområde, Innlandet 
fylkeskommune, Norsk Landbruksrådgivning, Aarhus universitet, Sveriges landbruksuniversitet
(SLU), Helmholtz Centre for Environmental Research (UFZ). 

Prosjektperiode: 2021-2025

Type: Forskerprosjekt

Offentlig finansiering: 20,585 mill. kroner

Nettside: www.sabicas.no

Prosjektnummer: 320176

http://www.sabicas.no/


PLATON er Norges største samfunnsfaglige klimaforskningsprosjekt og skal hjelpe politikere og 
næringsliv i arbeidet med å gjøre Norge til et lavutslippssamfunn. Prosjektet bygger opp en åpent 
tilgjengelig kunnskapsplattform om klimapolitikk og hvordan den påvirker økonomi, atferd og utslipp.

- “How can the policy system be adjusted in feasible and effective ways to meet the 2030 
and 2050 emission goals of Norway by increased greenhouse gas abatement and carbon 
uptake, alongside meeting other societal goals?” 

- Ledet av CICERO sammen med SSB, NIBIO, TØI, FNI og Frischsenteret 
- 16 forskningspartnere fra inn- og utland
- Varighet 2019-2023, for mer info, se platonklima.no
- 48,5 millioner kroner fra Forskningsrådet (muliggjort av de øremerkede Lavutslipp2030-

midlene fra KLD), 25 millioner kroner fra brukerpartnere



 SFI KLIMA 2050 Reduksjon av samfunnsrisiko 
knyttet til klimaendringer på det bygde miljø 
Klima 2050 er ett senter for forskningsdrevet 
innovasjon (SFI) finansiert av Norges 
forskningsråd og partnerne i konsortiet. Ledes 
av SINTEF. 

 SFI Climate Futures utvikler klimavarsling for 
håndtering av klimarisiko
Ledes av NORCE, mange nasjonale 
samarbeidspartnere



Hovedfokus på medvirkning i by og region.
Prosjektleder NILU v/Nuria Castell:
• NOrdicPath, Nordforsk, Nordic participatory, 

healthy and people-centred cities

• URBANITY, NFR, Innovative sensor networks and 
citizen empowerment for sustainable mobility

• EmCliC, EØS/NFR, Embodying Climate Change: 
Transdisciplinary Research on Urban Overheating

• Co-mobility, EØS/NFR, Co-designing inclusive
mobility

• SOCIO-BEE, EU, Wearables and drones for Socio-
Environmental Observations and Behavioral 
Change



Sustainable and just transport policies in 
Norwegian medium-sized cities
• I prosjektet er vi interessert i hvordan romlige, nettverks- og 

kommunikative styringsutfordringer kan løses for å fremme 
bærekraftig og rettferdig transportpolitikk i mellomstore 
norske byer. SUSTAIN er basert på case-studier i Ålesund, 
Grenland, Haugesund, Tønsberg og Sandefjord. Disse 
mellomstore byområdene er preget av mer bilbruk og lavere 
statlig engasjement for å utvikle bærekraftig transport 
sammenlignet med Norges største byer. 

• SUSTAINs viktigste bidrag vil være å etablere et 
kunnskapsgrunnlag og et veikart for bærekraftig og 
rettferdig transport i mellomstore byer. Brukerpartnerne vil 
bli involvert gjennom bylaboratorier og seminarer, slik at 
byene kan lære av hverandre og gi forskere viktige innspill 
underveis i prosjektet.



SMART PLAN - bærekraftig samfunnsutvikling gjennom 
samskaping og visuell simulering i planprosesser, 
innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

• SMART PLAN-prosjektet skal utvikle datamodeller og 
en interaktiv digital tvilling av Ålesund kommune. Vi 
skal også finne ut hvordan beslutningstakerne skal 
bruke det digitale verktøyet for å bidra til bedre og 
mer effektiv kommunal planlegging. 

• SMART PLAN bruker prosessen til Ålesundsregionens 
klima-, areal- og transportplan (PAKT) som arena for 
datainnsamling og testing av verktøyet. På denne 
måten følger forskningsprosjektet gangen i den 
kommunale planprosessen, noe som gjør det mulig 
både å teste ut og gjøre tilpasninger av verktøyet for 
brukergrupper på ulike arenaer, samtidig som vi 
innhenter erfaringer med bruken.
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Samarbeid på tvers av porteføljer og i samarbeid med 
andre virkemiddelaktører



Flere norske byer og regioner har 
meldt sin interesse til å følge opp 
klimamål

• Stavanger
• Oslo
• Trondheim
• Gjøvik
• Troms og Finnmark



• Som en oppfølging av strategisk plan, tilrettelegger Horisont Europa 
for utlysninger på tvers av sektorer, gjennom ordinære utlysninger og 
gjennom det nye virkemiddelet "missions". Prosjekter og porteføljer vil 
da favne bredt og vil produsere kunnskap og løsninger som hensyntar 
ulike faktorer i taksonomien. 

• Taksonomien vil spille en viktigere rolle ved design av framtidige 
utlysninger og implementering av de nye virkemidlene i Horisont 
Europa. For eksempel kan man imøtekomme flere av kriteriene i 
taksonomien gjennom implementering av "missions».

• Det vil kunne være en fordel om man på nasjonalt nivå vil kunne bygge 
på og utnytte kunnskapen og erfaringen i HE. Dette kan føre til at 
norske aktører vil være tidlig ute med å produsere kunnskap og 
løsninger der flere av taksonomikriteriene hensyntas. Dette kan igjen 
øke sjansene for å kunne motta grønn finansiering. I tillegg kan det gi 
norske aktører en konkurransefordel og økt tilslag i EU-prosjekter.

Det er verdt å merke seg at EU i sin strategiplan for 2021-2024 for 
Horisont Europa har lagt inn en (ikke-bindende) referanse til 
taksonomien. Det betyr blant annet at EU vil se på koblingen mellom 
FNs bærekraftmål og DNSH-prinsippet i taksonomien i 
arbeidsprogrammene fremover. 



Målet om norsk retur økes til 2,8 prosent av 
totalbudsjettet for Horisont Europa

• Lykkes Norge med regjeringens målsetting 
for den nye strategien, betyr det at europeiske 
midler potensielt kan utgjøre så mye som 
en tredjedel av de samlede konkurranseutsatte 
midlene til forskning og innovasjon.
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