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Hvad får virksomheder ud af  
Horizon 2020-projekter?

Virksomhederne læg-
ger vægt på flere 
forskellige ting. Det 

gælder f.eks. netværk, ny 
viden, udvikling af nye pro-
dukter og services samt den 
økonomiske støtte. Der er 
en lang række programmer, 
hvor virksomheder kan få 
støtte til deres projekter. 
Mange ordninger er natio-
nale og giver nogle andre 
fordele end det europæiske 
program Horizon 2020. 

”Hvis jeg skal 
fremhæve ét aspekt, der er 
særligt ved Horizon 2020, 
må det være muligheden 
for at få og udvikle et 
internationalt netværk.” 

Horizon 2020 er ikke kun åbent for europæiske delta-
gere, men deltagere fra hele verden kan med få undta-
gelser opnå støtte. Det giver virksomhederne adgang 
til nye markeder, ny viden og nye samarbejdspartnere 
globalt. Der er stor forskel på danske virksomheder, 
og hvad der er vigtigst for netop dem, så man kan ikke 
pege på den vigtigste ting. 

Hvad er de særlige muligheder i Horizon 2020 for 
danske virksomheder, og hvad skal der til for, at disse 
muligheder bliver udnyttet i højere grad?
Dele af Horizon 2020 giver særlige muligheder for 
virksomheder. Eksempelvis SMV-instrumentet, hvor 
virksomheder kan søge om støtte til udvikling af en 
kommerciel idé samt til egentlige test- og demonstra-
tionsprojekter. 

I det tidligere forskningsprogram, FP7, offentliggjorde 
ministeriet tal om dansk deltagelse, der viste, i hvil-

ken udstrækning eksempelvis 
universiteter og virksomheder 
lykkedes med at tiltrække mid-
ler. Det har vi desværre ikke 
set endnu i Horizon 2020. Det 
er meget ærgerligt, da det er 
svært at sige noget kvalificeret 
om, hvorvidt de muligheder, der 
findes i dag, udnyttes godt nok. Jeg vil derfor sende en 
klar opfordring til ministeriet om at prioritere at offent-
liggøre tal om dansk deltagelse, så vi kan se, i hvilken 
udstrækning, virksomheder søger og modtager midler.

Hvordan får vi nedbrudt eventuelle barrierer for 
samarbejde på tværs af virksomheder og forsknings-
institutioner?
Da Horizon2020 blev forhandlet, lagde Dansk Industri 
stor vægt på, at det blev gjort mere attraktivt for virk-
somhederne at deltage. Derfor var det positivt, at der 
blev sat fokus på netop de udfordringer, virksomhe-
derne oplever ved at deltage i europæiske forsknings- 
og innovationsprojekter. Men vi må også erkende, at 
der er en række administrative opgaver forbundet med 
at deltage i Horizon 2020 – uanset at det er blevet 
nemmere for deltagerne at finde information og admi-
nistrere midlerne.

Det er for mig at se vigtigt at få samlet op på erfarin-
gerne fra de virksomheder, der har deltaget. Og forhå-
bentlig om de gode erfaringer, de har med at deltage.

Hvad skal der til for at få flere danske virksomheder 
og tværgående konsortier med både virksomheder 
og forskningsinstitutioner med i Horizon 2020? Hvad 
kan DI gøre?
Vi har en fornemmelse af, at danske virksomheder ikke 
har fået så stor en andel af midlerne som i FP7 – men 
igen: vi mangler tal, der kan underbygge det. 

DI og DI’s forskellige brancher vil fortsætte med at lave 
forskellige arrangementer og informationsmøder om 
de forskellige dele af Horizon 2020. Vi vil også gerne 
formidle gode cases, som kan give virksomheder in-
spiration og baggrund for at vurdere, om det kan være 
relevant for dem at deltage. 

Drømmen om at være allerbedst
Drømmen om at være blandt de bedste inden for forskning, innovation og teknologiudvikling er 
drivkraften for mange, der lægger billet ind på Horizon 2020-midler. 
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EU-Information er  
et magasin om EU’s  
programmer for forsk-
ning og innovation. Det 
udkommer fire gange 
om året. 

Konkurrencen om midlerne i Horizon 2020 er in-
tens, og her er det universiteterne – primært de 
store – der indtil videre modtager flest penge fra 

programmet. Danske virksomheder er med, men i et 
mindre omfang end tidligere. 

Vi har derfor spurgt DI’s underdirektør Charlotte Røn-
hof og DTU’s prorektor Henrik Caspar Wegener om, 
hvilke muligheder de ser i Horizon 2020 i dag, og om 
deres rolle som lokomotiv for et styrket samarbejde 
mellem virksomheder og universiteter.

DI’S UNDERDIREKTØR 
CHARLOTTE RØNHOF 
SVARER PÅ SKARPE 
SPØRGSMÅL OM HORI-
ZON 2020.

STYRELSEN FOR FORSKNING 
OG INNOVATION OFFENT-
LIGGØR UDDYBENDE TAL 
OM DANSK DELTAGELSE  
I HORIZON 2020.  
DE NYESTE TAL KAN SES PÅ 
UFM.DK/H2020/TAL.

mailto:eurocenter@fi.dk
http://ufm.dk/h2020
mailto:eurocenter@fi.dk
mailto:eurocenter@fi.dk
http://UFM.DK/H2020/TAL
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Hvad får forskere ud af  
Horizon 2020-projekter?

Der bliver ofte talt om, hvor mange penge der er 
at hente i Horizon 2020. Og den danske målsæt-
ning for deltagelse i Horizon 2020 fokuserer også 

på, hvor mange penge danske universiteter og private 
virksomheder hjemtager.

Penge er en forudsætning for at udøve forskning og in-
novation til gavn for samfundet. Det giver mulighed for 
at udnytte synergi og komplementerende færdigheder 
og er en forudsætning for fælles løsninger på sam-
fundsmæssige udfordringer – løsninger på et niveau, 
der ikke ville kunne opnås på en national baggrund 
alene.

DTU har en strategisk målsætning om at høre til de 
allerbedste tekniske universiteter i Europa og verden. 
For at nå dette mål er det nødvendigt at samarbejde 
med – og konkurrere mod stærke internationale forsk-
ningsmiljøer. De forsknings- og innovationsmæssige 
netværk, der opbygges gennem EU-samarbejdsprojek-
ter, er også fundament for fremtidens samarbejder, der 
har rækkevidde og effekt langt ud over EU’s rammepro-
gram. 

Hvad er de særlige muligheder i Horizon 2020 for 
danske forskningsinstitutioner og danske virksomhe-
der, og hvad skal der til for, at disse muligheder bliver 
udnyttet i højere grad?
Danske forskningsinstitutioner har en fornem historik 
for deltagelse i EU’s rammeprogrammer; f.eks. var Dan-
marks Tekniske Universitet og Københavns Universitet 
henholdsvis nr. 8 og 9 blandt universiteter målt på an-
tal projekter under FP7.  

Danske universiteter er højt internationalt rangeret, 
hvad angår vores forskningsmæssige kvalitet og im-
pact. Denne position afspejles ikke fuldt ud i dansk 
deltagelse i Det Europæiske Forskningsråd og program-
merne Marie Skłodowska-Curie Actions og Future and 
Emerging Technologies, hvor vi bør have potentiale 
for mange flere projekter. Et styrket fokus på flere og 
bedre ansøgninger, målrettet disse programmer, vil i 
min overbevisning medvirke til at sikre væsentligt flere 
projekter til danske forskere.

Horizon 2020 er i sin natur fokuseret på at fremme 
innovation og bringe forskning og teknologi til anven-
delse i forhold til løsning af samfundsmæssige udfor-
dringer. Danske universiteter og virksomheder står 

godt rustet med vores stærke traditioner og erfaringer 
for samarbejde i forskningsprojekter, målrettet tekno-
logiudvikling og strategiske partnerskaber som f.eks. 
SPIR og INNO+. 

”Vi er i det hele taget et lille sam-
fund, hvor offentlige og private 
forskningsaktører har et tæt 
og tillidsfuldt kendskab til 
hinanden.”

Dette er et godt udgangspunkt for fælles deltagelse i 
Horizon 2020 samarbejdsprojekter – og måske i særde-
leshed i forhold til contractual Public-Private Partners-
hips (cPPP’er), der stiger i antal og dækker flere og flere 
betydningsfulde sektorer. 

Hvad skal der til for at få flere danske forsknings- og 
innovationsprojekter og tværgående konsortier med 
både virksomheder og forskningsinstitutioner med 
i Horizon 2020? Hvad kan forskningsinstitutionerne 
gøre?
Der var i FP7 en tradition for, at forskningsinstitutio-
nerne tog initiativ til de større EU-samarbejdsprojekter 
og inviterede virksomheder med som aftagere af pro-
jekternes resultater. Horizon 2020 forudsætter i sin ho-
listiske forståelse af samfundsmæssig impact en anden 
tilgang med tidlig inddragelse af bl.a. erhverv, tvær-
videnskabelige kompetencer, innovationskyndige og 
samfundsinteressenter. Dette kræver en ændret forstå-
else af et projekts tilblivelse hos forskeren, men også, 
og ikke mindst, et øget ansvar og initiativ hos de øvrige 
relevante interessenter. Jeg tror igen her, at Danmark 
har gode forudsætninger med vores tradition for fleksi-
belt og kreativt samarbejde på tværs af fagområder.

”Den virkelige gevinst ved at 
engagere sig på den europæiske 
forskningsscene er muligheden for at 
samarbejde med førende europæiske 
og internationale forskningsaktører.” 

DTU’S PROREKTOR HENRIK CASPAR WEGENER SVARER PÅ 
SKARPE SPØRGSMÅL OM HORIZON 2020.  
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Et år med Horizon 2020  
– hvad har vi lært?
I anledning af programmets et års fødselsdag har vi bedt fire personer fra forskellige dele af landet 
fortælle om deres første år med Horizon 2020. Vi gør også status over, hvordan Horizon 2020-projekterne 
fordeler sig geografisk i Danmark opgjort på penge og antal partnere. Hovedstadsregionen er uden tvivl 
den store magnet for tiltrækning af penge og partnere til Horizon 2020-projekter.  

Holdet er vigtigt 
SØREN BJERREGAARD PEDERSEN,  
KONSTITUERET KONTORCHEF, NORDDANMARKS EU-KONTOR

Intens konkurrence stiller større krav til konsortiet, ly-
der det fra Søren Bjerregaard Pedersen, konstitueret 
kontorchef, Norddanmarks EU-kontor. Han fortæller 

her om sine erfaringer med Horizon 2020. 

Enorm interesse
45.000 ansøgninger til Horizon 2020 fra hele Europa. 
Det er et vanvittigt højt tal, og mængden af ansøg-
ninger har overrasket mig rigtig meget. I modsætning 
til tidligere er EU’s branding og kommunikation om 
programmet lykkes rigtig godt – interessen har været 
overvældende.

Impact, en udfordring for mange
Det store fokus på impact er en kæmpe udfordring 
for mange. Som universitet eller virksomhed kan man 

ikke længere som det sidste koble virksomheder eller 
forskere på ansøgningen og konsortiet. I dag skal man 
tænke og stykke sit projekt anderledes sammen. Man 
skal meget tidligt sammensætte sit konsortium bredt, 
så det udover virksomheder og universiteter også fav-
ner offentlige aktører som f.eks. kommuner og regio-
ner, slutbrugere og foreninger. Slutbrugerne er vigtige. 
Det kræver noget andet, når fokus flyttes fra f.eks. 
udvikling af ny teknologi til nytten for samfundet af den 
nye teknologi. Og her står Region Nordjyllands EU-Kon-
tor, Væksthuset Nordjylland og Aalborg Universitet klar 
til at hjælpe og sætte denne proces på skinner. 

Den stærkeste opstilling kræver tid
Det meget større arbejde, der ligger i at sammensætte 
det rigtige konsortium i god tid, betyder, at forprojekt-
ordninger som EUopSTART er vigtige for at opnå succes 
i Horizon 2020. Det er nødvendigt at investere tid i at 
sammensætte det rigtige hold. 
Du kan ikke længere lire en an-
søgning af på et par uger. 

Et fælles innovationsmiljø
CLAUS THYBO,  
UDVIKLINGS- OG FORSKNINGSCHEF, DANFOSS

Danfoss’ succes i Horizon 2020 og i tidligere 
EU-forskningsprogrammer udspringer blandt 
andet af et fast akademisk partnerskab med pri-

mært Aalborg Universitet og DTU. Udviklings- og forsk-
ningschef Claus Thybo fortæller om Danfoss’ erfaringer 
med EU-projekter. 

Fast akademisk partnerskab
Vi har efterhånden et økosystem af partnere og pro-
jekter, der har udviklet sig over 10-15 år, som er vigtigt 
for os. Det har gjort, at vi er helt skarpe på hinandens 
styrker inden for henholdsvis Basic Research og Applied 
Research, og på den måde tænker vi hinanden ind i 
fremtidige projekter. Desuden overlader vi trygt det 

administrative arbejde, der er forbundet med at søge 
midler, til vores samarbejdspartner på universitetet. 
Du kan ikke bare opfinde et konsortium til lejligheden.  
Kig tidligt hinanden i kortere og få håndteret eventuelle 
interessekonflikter, før ansøgningen sendes ind. 

Kreativt rum for udvikling
Skal det rigtig flytte noget, skal vi som en stor interna-
tional virksomhed spille på en bredere pallette og sam-
arbejde med de bedste i og uden for landets grænser. 
Det er sådan, vi kan overleve, og her er Horizon 2020 
oplagt. Her skaber vi et kreativt rum, hvor hele værdi-
kæden inden for intelligent energiteknologi arbejder 
sammen. Fra udvikleren af komponenter over ingeni-
øren på fjernvarmeværket til formanden for boligfor-
eningen, der i sidste ende er aftager af ’smart’ energi. 

Leg med de bedste 
I en international virksomhed er landegrænser faktisk en 
underlig størrelse. Tænker vi nationalt, kan kun en tredje-
del af virksomheden deltage. Vi skal selvfølgelig være en 
del af det store internationale vidensmiljø for intelligent 
energiteknologi, som er uden for Danmark, for at være i 
den bedste liga og stå stærkt på vores marked i fremtiden.

”Man skal meget tidligt sammensætte 
sit konsortium bredt.”

”Med Horizon 2020 får vi skabt en 
endnu stærkere integration mellem 
universiteter og virksomheder og 
opbygget et fælles innovationsmiljø. ”

LÆS MERE 
Om EUopSTART på 
ufm.dk/euopstart

http://ufm.dk/euopstart
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Et nybrud 
CHEFKONSULENT TORBEN HØØCK HANSEN,  
FORSKNING OG INNOVATION, KØBENHAVNS UNIVERSITET

Horizon 2020 blev præsenteret som et paradig-
meskifte i forhold tidligere rammeprogrammer, 
og det har holdt stik i implementeringen af pro-

grammet, forklarer chefkonsulent Torben Høøck Han-
sen, Forskning og Innovation, Københavns Universitet. 

Værdi for samfundet
EU har ikke lagt skjul på, at man i Horizon 2020 ønsker 
at se forskning og innovation, der kommer samfundet 
til gode. De vil støtte en anden type projekter end tid-

ligere. Hvis du som forsker vil have en chance i Horizon 
2020, kan du i dag ikke blot forfølge din fantastiske idé, 
undersøge resultaterne, publicere og så lade andre om 
at omsætte resultaterne.   

De nye projekter kræver, at du inddrager discipliner fra 
forskellige fag og lande og i mange tilfælde involverer 
slutbrugere og stakeholders. F.eks. skal kræftforskeren 
indtænke sundhedsøkonomen og patientforeningerne 
meget tidligt, og kulturhistorikeren, der vil digitalisere 
europæiske mindesmærker, kan ikke vente med at 
koble IT-eksperten på til sidst. 

Start tidligt med konsortiet
Vi oplever, at konsortiedannelsen i Horizon 2020 er 
meget vigtig og kan være et afgørende konkurrence-
parameter. Du skal afsætte tid til at diskutere og få alle  
involveret i selve designet af projektet. Min erfaring 
er, at jo tidligere man starter, desto bedre. Man kan 
ikke længere trække på de samme personer fra det 
netværk, man normalt bruger, eller involvere en SMV 
til lejligheden. Fordelen ved at få involveret og akti-
veret hele værdikæden er, at EU støtter projekter, der 
er mere realistiske. Jeg hører ofte folk uafhængigt af 
hinanden sige: ”Projekterne er mere realistisk, end de 
plejer at være, og vi tror på, at vi kan opnå de ønskede 
løsninger.” 

”Skiftet fra den mere klassiske 
nysgerrighedsdrevne forskning til 
udfordringsdrevet forskning er svær 
for mange universitetsforskere.”

Stadig begejstret 
SENIORFORSKER KIRSTIE YVETTE WILD,  
TEKNOLOGISK INSTITUT

En lidt skuffende start i Horizon 2020 har ikke taget 
modet fra Teknologisk Institut (TI) og dets store 
interesse for programmet. Seniorforsker Kirstie 

Yvette Wild fortæller om, hvor vigtigt det er at bevare 
fokus og gå strategisk til værks.  

Godt match
Mange af de udbudte forsknings- og innovationsemner 
under Horizon 2020 passer rigtig godt til Teknologisk 
Institut og dets forskellige centre, som har vist stor in-
teresse for programmet lige fra starten. TI har indtil nu 
en succesrate på 10 % for deres ansøgninger – det pla-
cerer TI på den europæiske gennemsnitlige succesrate. 
Selvom den nuværende succesrate ligger lavere end 
tidligere under FP7, hvor TI’s succesrate lå på ca. 35 % 
sammenlignet med den europæiske gennemsnitlige 
succesrate på ca. 25 %, er der stadig stor begejstring 
for programmet rundt om på TI’s centre.  

Strategisk tilgang
”Vi vidste godt, at alle nye programmer indebærer en 
læringskurve, men det er kommet bag på os, at den er 
så stejl. Lige nu analyserer vi den feedback, som evalua-
torerne har givet de mange ansøgninger, som vi er med 
i. Vi savner dog en større sammenhæng mellem den 
score, som vi har fået, og evaluatorernes kommentarer. 
Interessen for Horizon 2020 er intakt, for det er et rigtig 
godt program, men vi skal fremover være endnu mere 
strategiske. Vi ser frem til, at de kommende opslag og 
emner i efteråret bliver mere fokuserede”, siger Kirstie 
Yvette Wild. 

 5% 7%

 H2020-tilskud Partnere
 152,4 mio. euro 376

Se flere tal på ufm.dk/h2020/tal

 15% 15%

 68% 69%

 1% 3%

 11% 6%

   VIL DU VIDE MERE?
Kontakt EuroCenter på telefon 3544 6240 eller  
e-mail eurocenter@fi.dk

mailto:eurocenter@fi.dk
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På forkant med udviklingen
Kongskilde Industries er blandt de heldige, der har haft succes med deres ansøgning til Horizon 2020. De 
har i snart et halvt år været i gang med et IT-projekt inden for virtuelle test af forskellige maskiner, ledet 
af Aarhus Universitet. Ole Green, Group R&D Manager, er kisteglad for samarbejdet.

Når man som Kongskilde har 
mange akademikere ansat, er 
det nemt at samarbejde med 

forskningsinstitutioner. ”Virksomheder, 
der ikke er forberedt på den type sam-
arbejde, kan uden tvivl opleve, det er 
svært. Men i vores konsortium er der 
flest folk med en ph.d.-grad, så kulturen 
og sproget er en så indgroet del af dag-
ligdagen, at vi ikke oplever problemer”, 
siger Ole Green. 

Turbo på udviklingen
De fire virksomheder, tilknyttet projek-
tet, leverer cases til de universiteter, 
de samarbejder med. For Kongskildes 

vedkommende er det en lugerobot til landbruget. ”Det 
svære er at lave en robust platform, der holder i virke-
ligheden. Ved at teste i virtuelle miljøer kan vi spare tid 
og materialer og derfor udvikle langt billigere og hurti-
gere. Og det betyder, at vi kan få vores maskiner hurti-
gere på markedet til en konkurrencedygtig pris”, fortæl-
ler Ole. Når man spørger, hvad der driver Kongskilde til 
at kaste sig ud i et sådant projekt, tøver han ikke: ”Det 
er fantastisk at arbejde på et niveau, hvor vi er med til 
at generere viden. Det er vores egen problemstilling, 

der bliver brugt for at finde nye løsninger. Vi skal ikke 
vente på, at resultaterne bliver offentliggjort, for så at 
skulle oversætte dem til vores egen verden.”
Kongskilde har erfaringer fra tidligere EU-projekter, så 
Ole Green er ikke overrasket over det arbejde, der lig-
ger i at søge Horizon 2020 og understreger: ”Man skal 
være indstillet på at afsætte en administrativ styrke til 
at gå ind i projektet. Og har man som virksomhed ikke 
kapaciteten til at være med i ansøgningen til et stort 
forskningsprojekt, har man sandsynligvis heller ikke 
den administrative styrke til at gå ind i projektet.”

Værdien for virksomheden 
Ole har dog bemærket, at konkurrencen i Horizon 2020 
er meget større, end i FP7. ”Der er et stort fokus på 
virksomheder og flere forsøger at komme igennem. 
Men konkurrencen gør én skarp på, hvad man vil have 
ud af det.” Og han slutter af med et par gode råd: ”Det 
er alfa og omega, at projektet er planlagt godt fra star-
ten. Og så skal forskningen gavne virksomheden. Man 
skal ikke gøre det for støtten, men for at få adgang til 
ny viden, der kan understøtte nye innovative produkter. 
Hvis man ikke kan se en værdi i det som virksomhed, 
skal man ikke gå ind i det.” 

Sammen mod nye højder 
Det er første gang, Envision’s innovationscenter i Silkeborg er med i et EU-projekt, men det har ikke 
afholdt dem fra at gå fuldt ind som både koordinator og slutbruger i Horizon 2020-projektet EcoSwing 
om udvikling af superledende generatorer til vindmølleindustrien.

Målet med EcoSwing er at 
udvikle en lettere og mere 
effektiv generator, der i sidste 

ende vil være afgørende for, at vindmøl-
lestrøm bliver både billigere og mere 
miljøvenlig. Jesper Hansen, project 
manager hos Envision Energy, forklarer: 
”Den største udfordring er at få den 
eksisterende viden omkring superledere 
omsat og bygget ind i en generator til 
en vindmølle. Superleder teknologi er 
kendt, men at få det omsat og desig-
net til brug i en vindmølle er den helt 
stor udfordring.” Det skal samarbejdet 
mellem ni europæiske virksomheder og 
forskningsinstitutioner løse i fællesskab.

Alle trækker på en hammel
Jesper har store forventninger til det tværfaglige 
samarbejde: ”Det er med til at øge det videnskabelige 

indhold og kendskabet til teorien bag, og ikke mindst 
kan vi prøve det i praksis. Helt præcist betyder det, at 
vi kan få verificeret vores modeller og antagelser lø-
bende. Vi får adgang til viden om anvendelse af en ny 
teknologi på et langt højere niveau, end vi ellers kunne 
få gennem traditionelt samarbejde. Konsortiet samar-
bejder på et højt niveau med videndeling og åbenhed 
frem mod et fælles mål, nemlig implementering af den 
nye teknologi i et konservativt vindmøllemarked.” Han 
forventer heller ikke, at de vil løbe ind i de helt store 
problemer undervejs i samarbejdet: ”Alle medlemmer 
i konsortiet vil grundlæggende det samme, og ram-
merne er stukket ud og aftalt på forhånd.” 

Engagement motiverer
Men fællesskabet er ifølge Jesper en afgørende driv-
kraft for projektet: ”EcoSwing er drevet af motiverede 
partnere, der alle kan se en win-win situation ved et 

OLE GREEN, GROUP  
R&D MANAGER, KONGSKILDE

JESPER HANSEN, PROJECT  
MANAGER, ENVISION ENERGY

Forstætter næste side

LÆS MERE 
på into-cps.au.dk

http://into-cps.au.dk
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Hvilket køn har Storebæltsbroen?
Hilda Rømer Christensen, lektor og kønsforsker på Sociologisk Institut på Københavns Universitet, har i 
mange år beskæftiget sig med integration af køn i forskning (køns-mainstreaming) bl.a. inden for transport 
og mobilitet i Europa. Denne ekspertise har blandt andet banet vejen ind i Europa-Kommissionens 
Advisory Group on Gender, der rådgiver Kommissionen og Advisory Groups om køns-mainstreaming.

På papiret er der jo rigtig mange gode 
hensigter i Horizon 2020 både i for-
hold til kønsbalance og kønsdimen-

sionen i forskningen. Men ser man på de 
hidtidige opslag, er det meget beskedent, 
hvad der rent faktisk er slået igennem her. 
Og det mener vi, at der skal gøres meget 
ved. Derfor har vi indstillet, at køn skal 
blive en mere substantiel del af de kom-
mende arbejdsprogrammer”, indleder Hilda 
Rømer Christensen, da vi møder hende til 
en lille snak om køn og forskning. Et af de 
resultater, der allerede er udsprunget af 
det engagerede arbejde, er en lang række 
konkrete anbefalinger til, hvordan man kan 
indarbejde kønsdimensionen i opslagene 
i Horizon 2020. Det er meningen, at disse 

anbefalinger skal indgå i Kommissionens og de øvrige 
Advisory Boards’ arbejde med at formulere nye op-
slag til arbejdsprogrammerne i 2016. 

Det er dog ikke kun i opslagene, der skal være større 
fokus på kønsaspekter, hvor det er relevant. Også når 
der udvælges evaluatorer til at bedømme ansøgnin-
gerne, er det vigtigt, at man vælger personer med den 
nødvendige viden og ekspertise. Derfor skrev gruppen 
sidste sommer en række anbefalinger til Kommissio-
nen om, hvilken kønsekspertise der skal sidde med i 
evalueringspanelerne. ”Det er nogle ret skrappe krav, 
der stilles f.eks. om kønsekspertise på MA niveau”, be-
mærker Hilda med et smil, ”men det vil være med til at 
gøre evalueringsprocesserne mere sensitive i forhold til 
dette ønske om kønsdimensionen i forskning.”

Hvorfor er køn vigtigt?
”Grunden til, at vi i gruppen for køns-mainstreaming 
synes, at kønsaspektet skal stå tydeligere i opslagstek-
sterne er, at det vil fremhæve og udfolde de intentio-
ner, der ligger i Horizon 2020 om, at køn er en dimen-
sion, der kan kvalificere forskningen, og som også har 
nogle innovationsmæssige potentialer”, forklarer Hilda 
Rømer Christensen. ”Når man for eksempel tænker på 
impact eller den samfundsmæssige nytte af det, som 
man laver i et givent projekt, kan kønsdimensionen 
ofte være en nøgle til en bedre forståelse af, hvad der 
er på spil. Et projekt om offentlig transport og ældre 
må ikke gå fejl af, at slutbrugerne her er ældre kvinder 
uden kørekort med specifikke behov og ønsker. Mange 

forskere tænker, at køn ikke har noget med deres forsk-
ningsområde at gøre. De kan studse over spørgsmål 
som, hvilket køn har Storebæltsbroen, selvom der er 
mange kønnede implikationer også her – ikke mindst 
fordi mænd hyppigere er bilister, og kvinder er mere 
afhængige af gode offentlige transportmidler. ”Som 
hjælp til forskere har Koordinationen for Kønsforskning 
på Københavns Universitet udarbejdet et katalog med 
kønsforskere med stor viden om kønsdimensionen i 
forhold til så forskellige områder som for eksempel 
sundhed eller fødevare- og konfliktforskning.

GODE RÅD FRA HILDA OM KØN I EN ANSØGNING
• Er du i tvivl, om kønsdimensionen er relevant for dit 

projekt? Få inspiration i køns-mainstreaming idékatalo-
get, som dækker alle tematiske områder af H2020.

• Har du tænkt på at inkludere træningsaktiviteter om 
kønsdimensionen for ph.d.’er og post docs m.fl. i 
H2020-projekt? Lad det indgå i en arbejdspakke og få 
dækket udgifterne via bevillingen.

• Har du tænkt på at inkludere kønsforskere i dit projekt 
eller bare trække på deres viden? Brug vores katalog 
om kønsforskere.

• Har du nøje overvejet, om kønsdimensionen er rele-
vant ift. udbredelsen og anvendelsen af dine resulta-
ter? H2020 har stærkt fokus på innovation, slutbrugere 
og den samfundsmæssige nytte af forskningen. Kønsdi-
mensionen kan fremme IMPACT af dit projekt.

STAFET OM KØN
Hilda Rømer Christensen giver stafetten videre til prorek-
tor Henrik Caspar Wegener, DTU. Glæd dig til interviewet 
med Henrik i næste nummer af EU-Information.

FÅ MERE AT VIDE OM KØN  
Scan koden ellen gå ind på ufm.
dk/h2020. Her finder du uddy-
bende information om emnet, 
link til KU’s idékatalog og video-
interviews med Hilda om bl.a. 
hendes rolle i Advisory Groups 
om køns-mainstreaming.

   VIL DU VIDE MERE?
Kontakt Stefanie Bondy Jørgensen 
på telefon 7231 8217 
eller e-mail stbj@fi.dk

LEDER AF KOORDINATI-
ONEN AF KØNSFORSK-
NING, HILDA RØMER 
CHRISTENSEN, KØBEN-
HAVNS UNIVERSITET

”

Fortsat fra side 6

succesfuldt samarbejde. Projektet lykkes, når hver del-
tager får noget ud af det. Det betyder meget for moti-
vationen.” Men, som han slutter af: ”Envision deltager 
i det her, fordi det er spændende, og fordi det er en ny 
teknologi. Det skærper interessen, at vi har involveret 

os så dybt. Men vi gør det selvfølgelig også, fordi vi kan 
se, at det kan blive en god investering.”

LÆS MERE 
på ecoswing.eu

http://ufm.dk/h2020
mailto:stbj@fi.dk
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Sæt kryds i kalenderen 
I oktober kender vi indholdet af de nye H2020-puljer til blandt andet 
samarbejdsprojekter, grundforskning og forskeruddannelsesnetværk. EuroCenter 
følger trop med arrangementer i Aarhus og København.

På ansøgningskurserne får din faglig vi-
den et boost, og du får de nødvendige 
kompetencer til at skrive en ansøgning 

til Horizon 2020. Vi udbyder i efteråret tre 
ansøgningskurser om følgende projekttyper: 

Samarbejdsprojekter under Samfundsmæs-
sige udfordringer, Grants fra Det Europæiske 
Forskningsråd og forskeruddannelsesnetværk 
– de såkaldte Initial Training Networks (ITN) – 
under Marie Skłodowska-Curie. 

Kursus Dato Sted

Bliv en haj til budgetter og regnskaber i Horizon 2020
Få ledige pladser

8. september København

Den gode ansøgning til Horizon 2020 15. september København
Den gode ansøgning til Horizon 2020 24. september Aarhus
Den succesfulde ERC-ansøger (engelsk) 20. oktober Aarhus
Bliv dus med Marie Skłodowska-Curie (ITN) 27. oktober København

Informationsmøder
I samarbejde med blandt andet brancheorga-
nisationer holder EuroCenter informations-
møder i sensommeren. Her får du indblik i de 
aktuelle finansieringsmuligheder til forskning 
og innovation inden for f.eks. klima og bio-

økonomi, sundhed eller materialer, biotek 
og nano. Møderne er under planlægning, 
så hold øje med ufm.dk/h2020/kurser for 
emne, tid og sted. 

Styrelsen for Forskning og Innovation

Du kan få besøg af en rådgiver 
EuroCenters rådgivere kommer gerne ud og 
drøfter dine muligheder for at søge midler fra 
Horizon 2020. Du kan også booke os som op-
lægsholdere. Kontakt os på eurocenter@fi.dk. 

Du kan deltage i netværksgruppen EU-
ERFA? 
EU-ERFA samler offentligt ansatte, der ar-
bejder med Horizon 2020. Udveksling af 
viden og erfaringer samt selvfølgelig et aktivt 
netværk er kernen i EU-ERFA. Kontakt Anne 
Overgaard Jørgensen på e-mail aoj@fi.dk. 

Vi efterlyser konsulenter!
I EuroCenter vil vi gerne høre mere om jeres 
erfaringer med at skrive gode ansøgninger 
til SMV-instrumentet. Har du som konsulent 
skrevet eller bidraget til en ansøgning til Fase 
1 eller Fase 2 høre vi gerne fra dig. Skriv til os 
på eurocenter@fi.dk.  

Puljerne i H2020 åbner i efteråret
Vi forventer, at Europa-Kommissionen of-
fentliggør de mange nye opslag i Horizon 2020 
den 13. oktober 2015. Hold øje med ufm.
dk/h2020/opslag eller Participant Portal på 
ec.europa.eu/research/participants/portal  
i oktober. 

VIDSTE DU AT…

Arrangement Dato Sted

Info-møde med DI om EU-støttekroner til teknologiudvikling 
inden for produktion, processer, materialer, biotek og nano

14. august København

Info-møde om Sundhed 9. september AAU, Køben-
havn

Info-møde om Bioøkonomi og Klima 1. oktober Aarhus
Europæiske muligheder, danske resultater 
Minikonference om Danmarks deltagelse i EU’s forsknings-
programmer

5. oktober København

TILMELD DIG
På ufm.dk/h2020/kurser eller ufm.dk/en/
h2020/events kan du læse mere om arrange-
menterne og tilmelde dig i takt med, at pro-
grammerne er klar. 

 VIL DU VIDE MERE?
Kontakt EuroCenter telefon 3544 6240 eller 
e-mail eurocenter@fi.dk

http://ufm.dk/h2020/kurser
http://ufm.dk/h2020/kurser
http://ufm.dk/en/h2020/events
mailto:eurocenter@fi.dk
mailto:eurocenter@fi.dk
mailto:aoj@fi.dk
mailto:eurocenter@fi.dk
http://ufm.dk/h2020/opslag
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
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