BILAG 3: TIPS OM
HORIZON2020
HVORDAN FINDER MAN INDKALDELSER?
Alle calls findes på http://ec.europa.eu/
research/participants/portal/desktop/en/
opportunities/index.html, hvor man på
venstre side kan vælge H2020. Vær opmærksom på at søgefeltet kun leder efter ordene
i titlen og ikke i selve indkaldelsesteksten.
Hvis man gerne vil finde en indkaldelse, der
relaterer til fx energi, kan man med fordel
lede under den mest oplagte overskrift under Societal Challenges, som er:
• Health, demographic change and wellbeing.
• Food security, sustainable agriculture and
forestry, marine and maritime and inland
water research and the bioeconomy.
• Secure, clean and efficient energy.
• Smart, green and integrated transport.
• Climate action, environment, resource
efficiency and raw materials.
• Europe in a changing world - inclusive,
innovative and reflective societies.
• Secure societies - protecting freedom and
security of Europe and its citizens.
Man kan også med fordel tage kontakt til en
af EU-DK Support medlemmer, hvis man er
interesseret i H2020-projekter om et givent
emne.
HVORDAN VURDERER MAN OM CALL’ET
ER INTERESSANT (SUCCESRATE)?
Statistik om programmet kan findes på
www.ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/horizon_2020_first_results.pdf
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Bruxelleskontorerne kan ofte levere ajourførte informationer om succesrater for
individuelle programdele og vurdere om projektideen passer til de enkelte indkaldelser.
HVORDAN FÅR MAN STYR PÅ PAPIRERNE?
Mange tror, H2020 er kompliceret, både at
søge og at administrere. EU-Kommissionen
har forenklet ansøgningsprocessen en del,
og det er ofte nemmere end mange danske
ordninger som fx. Strukturfondsmidler.
Det er dog en fordel at forberede nogle
dokumenter inden, man påbegynder en
ansøgning, da det kan tage længere tid end
beregnet:
• Få et PIC-nummer, som skal bruges til
hver ansøgning.
• Lav CV for nøglemedarbejdere i Europass-format.
• Lav en kort beskrivelse af organisationens
kernekompetencer, som kan bruges i ansøgninger.
• Beregn timelønninger for relevante projektmedarbejdere.
HVORDAN FINDER MAN FLERE PARTNERE TIL SIT KONSORTIUM?
Det er optimalt, hvis man i forvejen har et
bredt, internationalt netværk af partnere,
som man har gode erfaring i at samarbejde
med. Under EU-DK Support er det Enterprise Europe Network, som oftest kan hjælpe
med at finde partnere i udlandet.

KAN JEG KOMME MED ET EKSISTERENDE
KONSORTIUM?
Ja, mange gange er det en fordel at starte med at tage en mindre rolle i et andet
konsortium, så man får en idé om, hvor
meget arbejde det kræver. Der er mange,
der søger partnere til deres konsortier. Flere
af partnerne i EU-DK Support holder øje
på relevante partnersøgninger. Man kan
også etablere en ’research profile query’ via
Enterprise Europe Network og få relevante
søgninger sendt direkte.
HVOR KAN JEG LÆRE, HVORDAN MAN
SKRIVER EN ANSØGNING?
Der er faktisk mange gratis kurser rundt i
landet. Få et overblik på http://eusupport.
dk/da/aktuelt

FÅ MERE INSPIRATION OM HORIZON2020
http://eusupport.dk/da/aktuelt/interaktivt-kort-hvad-hitter-i-h2020
www.enterprise-europe.dk/referencer/gaia-solar-med-i-internationalt-solcelleprojekt.
aspx
www.enterprise-europe.dk/referencer/protein2food-koebenhavns-universitets-stoerste-eu-bevilling.aspx
www.enterprise-europe.dk/referencer/genoskan-a-sog-eu-projektpartnere-tog-det-sidste-stik.aspx
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