
 

 

Etterlysning! Teknologibedrifter med innovasjonstrang søkes! 

…til workshop "Fast Track to Innovation" 

 

Horisont 2020 i et nøtteskall:  

 Verdens største finansieringsprogram for forskning og innovasjon 

 Varer 2014 - 2020 

 Økonomisk ramme på 77 milliarder euro 

 EUs svar på den Europeiske finanskrisen: Skal stimulere til vekst og utvikling gjennom 

forskning og innovasjon og sikre Europas konkurransedyktighet på det globale markedet 

 Skal løse reelle problemer og utfordringer i samfunnet 

 Økt fokus på deltakelse fra industri, næringsliv og offentlig sektor (problemeiere)  

 Forenklede deltakelsesregler 

 

Søk EU før du søker Forskningsrådet 

Norge betaler EU for å få delta på lik linje med medlemsland i Horisont 2020 og har på den måten 

delegert noe av ansvaret for å finansiere forskning og innovasjon i Norge til EU. Det er derfor veldig 

viktig at norske aktører får informasjon om mulighetene som ligger i Horisont 2020, og at vi benytter 

oss av disse for å hente tilbake penger til Norge. Workshopen "Fast Track to Innovation" handler om 

nettopp dette: Å samle norske interesser og likesinnede for å mobilisere til økt norsk deltakelse i 

europeiske innovasjonsprosjekter.  

 

Fast Track to Innovation (FTI) 

"Fast Track to Innovation" (FTI) er ett av finansieringsinstrumentene i Horisont 2020. Det er nytt av 

året og retter seg spesielt mot næringslivet. Det er en mulighet for din bedrift til å få finansiering til 

aktiviteter fra testing og demonstrasjon til markedsintroduksjon av dine varer/løsninger. Det er fokus 

på tverrfaglige prosjekter med inntil 5 partnere og inntil 3 millioner euro i støtte. For å sikre at 

prosjektene er industridrevet er det et krav om at enten 60 % av budsjettet allokeres til 

industripartnere, eller at 2 partnere i et konsortium på 3 eller 4, eller 3 partnere i et konsortium på 5 

kommer fra industri. Bedrifter som aldri har deltatt i EU-prosjekter før og små og mellomstore bedrifter 

(SMB) er spesielt ønsket.  

FTI er businessfokusert og har som mål at teknologien/løsningen som videreutvikles i prosjektet skal 

introduseres i markedet maks 3 år etter prosjektoppstart. Det må derfor inkluderes en businessplan i 

søknaden.  

FTI nøkkeldata: 

 Budsjett for 2015 utlysningen: 100 millioner euro 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020
http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/_Sok_EU_for_du_soker_Forskningsradet/1253998390084
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/fast-track-innovation-pilot-2015-2016


 3 søknadsfrister: 

o 29. april 2015, 17.00 

o 1. september 2015, 17.00 

o 1. desember 2015, 17.00 

 Mer informasjon om utlysningen 

 Presentasjon av FTI fra Forskningsrådet vedlagt.  

 

 

Workshop 25. februar 2015 i Trondheim 

Workshopen du har blitt invitert til vil informere om «Fast Track to Innovation» i tillegg til andre 

finansieringsmuligheter i Horisont 2020. Du vil få høre mer om bedrifter i Trøndelag som har deltatt i 

EU-finansierte prosjekter og lyktes, samt at du vil møte likesinnede, potensielle partnere. SINTEF og 

Kantega stiller med erfarne forskere som har mange EU-prosjekt «under beltet» som vil kunne svare 

på spørsmål og gi nyttige tips til veien videre. Målet er at du skal lære mer om hva det vil si å delta i 

EU-prosjekter og mulighetene knyttet til det, samt få hjelp til å finne veien videre.  

 

Vi håper å se deg der! 

 

Hvor: Kommer 

Tidspunkt: 09.00-12.00 

Agenda: Kommer 

Annet: Arrangementet er gratis. Det vil bli servert en enkel lunsj på slutten av seminaret. 

Påmelding: Frist for påmelding er 18. februar kl. 16.00. Påmeldingsskjema finner du her. 

 

For spørsmål om arrangementet kontakt Jørund Leknes (Kantega) eller Oddvar Søgård (SINTEF). 

 

For spørsmål om Horisont 2020 eller FTI kontakt Christina Wår Hanssen (SINTEF). 

 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9096-ftipilot-1-2015.html
http://www.nitr.no/no/Moter/53bdd8dc-3c6a-7fe8-e5f9-546f20d68e7f
mailto:Jorund.Leknes@kantega.no
mailto:Oddvar.Sogard@sintef.no
mailto:Christina.Hanssen@sintef.no

