
Utlysning:
Främja svenskt deltagande i Horisont Europa

Erbjudandet:
Stöd för planeringsprojekt för svenska 
aktörer så att de kan omsätta sina 
projektidéer till konkurrenskraftiga 
ansökningar till Horisont Europas 
arbetsprogram inom området Hållbar 
industri.

Utlysningsansvarig: Bertrand Noharet

https://www.vinnova.se/e/utlysning-2020-04820/framja-svenskt-deltagande-i-horisont-europa/
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Vad menas med ” Hållbar industri”?

1 av 10 områden som är viktiga för Sverige och våra 
möjligheter att ställa om till ett hållbart samhälle. 



Utlysningen gäller specifika topics inom pelare 2

Bredda deltagande och stärka det europeiska forskningsområdet

Reformera och förstärka det europeiska FoI-systemetBredda deltagande och sprida spetskompetens

Pelare 1
Vetenskaplig  
spetskompetens

Europeiska forskningsrådet

Marie Skłodowska-Curie-
åtgärder

Forskningsinfrastrukturer

Pelare 3
Innovativa Europa

Europeiska innovationsrådet

Europeiskt  
ekosystem för innovation

Europeiska institutetför  
innovation
och teknik

Pelare 2
Globala utmaningar och
europeisk industriell
konkurrenskraft

• Hälsa
• Kultur, kreativitet och

inkluderande samhällen
• Civil säkerhet för samhället
• Digitala frågor, industrioch

rymden
• Klimat, energi och mobilitet
• Livsmedel, bioekonomi,

naturresurser, jordbruk och miljö

Gemensamma forskningscentrumet
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Missions

Partnerships
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Relevanta Topics inom:
Kluster 4 

Digitala frågor, industri och rymden

T ex: Destination 1 - Climate neutral, circular, 
and digitised production

Mer detaljer i publicerat utkast:
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?d
o=groupDetail.groupMeeting&meetingId=24499

Kluster 6
Livsmedel, bioekonomi, naturresurser, jordbruk 
och miljö

T ex: Destination 3 – Circular economy and 
bioeconomy sectors

Mer detaljer i publicerat utkast:
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=gr
oupDetail.groupMeeting&meetingId=23274

https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeeting&meetingId=24499
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeeting&meetingId=23274


Aktiviteter att söka stöd för

• Utveckla idén inom ett av de 
utpekade Topics*.

• Identifiera nya samarbetspartner 
och bygga nätverk med 
komplementära aktörer inom utvalt 
område.

• Skriva en ansökan till Horisont 
Europa

* Vilka specifika Topics som är aktuella 
för stöd kommer publiceras med 
utlysningstexten.



Minimum krav
• Ska resultera i inlämnad ansökan
• Minst 3 svenska* parter

• varav minst 1 företag
• Max 300 000 eller 500 000 kr
• Högst 80 % stöd på hela

projektkostnaden

* eller internationella aktörer med 
filial/driftställe i Sverige



Viktiga datum
Ansökningsperiod öppen till 
november

• 3 deadlines

• Snabbt besked 
 3-4 veckor
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