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Horizon 2020 – Smart, Clean and Efficient Energy 
(WP 2018-2020)
1. Energy efficiency
• Upgrading buildings' energy 

performance and smartness
• Energy efficient industry and 

services
• Energy efficiency is an investment
• Energy efficiency is an energy 

source
• Support for policy-driven 

innovations

3. Smart and clean energy for 
consumers

2. Global leadership in 
renewables
• Next Renewable energy solutions
• Renewable energy solutions for 

implementation at consumer scale
• Renewable energy solutions for 

energy system level implementation
• Renewable Fuels for transport
• Market Uptake Support

5. Smart Cities and Communities

6. Enabling near-zero 
CO2 emissions from 
fossil fuel power 
plants and carbon 
intensive 
industries

4. Smart citizen-centred 
energy system



Excellent Science Industrial Leadership Societal Challenges

European Research Council 
(ERC)

Future & Emerging 
Technologies (FET)

Marie Sklodowska Curie 
Actions (MSCA)

Research Infrastructures 
(RI)

Innovation in SMEs

Access to Risk Finance

Leadership in Enabling and 
Industrial Technologies 

(LEIT)

Health, demographic 
change and wellbeing

Food security, sustainable 
agriculture, forestry, 

marine, maritime, inland 
water and bio-economy

Secure, clean and efficient 
energy

Smart, green and integrated 
transport

Climate action, 
environment, resource 

efficient and raw materials

Inclusive, innovative and 
reflective societies

Secure societies

• LEIT ICT
• LEIT NMP+Bio

• PPP EeB
• PPP FoF
• PPP Spire

The 3 pillar structure of Horizon 2020

SET-Planen m.m. 



Å søke EU-midler krever et omvendt «mind set» 

Not: 

“Where can I find funding for my research?”

But: 
“How can I use my competence to solve the challenge described in 
this call?”



Er støtte fra EU noe for oss? 

Nye nettverk hjemme og ute 

Interesse fra investorer

Anerkjennelser

Nye markeder

Kunnskap / innovasjon

Økt konkurransekraft



Bedrifter skal med i konsortiet for å sikre….

…. forventet effekt (samfunnsnytte) 



I H2020 Energi har EU-Kommisjonen tatt i bruk TRL-skalaen   



H2020 Energi:   Arbeidsprogram 2018–2020 



LC-SC3-RES-1-2019-2020: Developing the next 
generation of renewable energy technologies 
(RIA) 

- Innovative testing methods and design tools for acceleration of wind energy technology 
development and increased life time extension 

Expected Impact: 
On its completion, the project is expected to advance the knowledge and prove the 
technological feasibility of the concept including the environmental, social and economic
benefits. (….) 
The proposed solutions are expected to contribute to strengthening the EU leadership on 
renewables.



LC-SC3-RES-1-2019-2020   - Viktig å huske… 
Forventet videreført med frist i 2019-2020 
(2019-fristen utløp 16. okt.18) 

To-stegs søknad 

EU-kommisjonen ber ikke bare om teknologi som fører hurtigst mulig til fornybarmålet. 
Teknologien(e) skal også være samfunnsmessig akseptert, virke positivt på miljøet rundt og gi 
økonomiske gevinster sammenholdt med dagens teknologi

Tenk nøye over hvilke fagmiljøer som må integreres i konsortiet for å svare ut disse forholdene 
også! 



LC-SC3-RES-19-2020: Demonstration of floating 
wind farms

29.10.2018

Kolumnetittel

11

Topic-tekst ikke utformet enda, vil bli gjenstand for innspill fra H2020 medlemsland og publisert 
med tekst innen første kvartal 2019 

… følg med! 



H2020  Participant Portal 
- nytt fra i år: Egen knapp for partnersøk i hver 
topic (utlysning) 
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På veien til en EU-prosjektsøknad
- Råd og veiledning fra Forskningsrådet

Forskningsrådet 
kan gi mer 
veiledning til 
søker på EU-
midler enn til 
nasjonale midler 

Det er NCP 
(National Contact
Point) til hvert 
fagfelt i Horisont 
2020 



Når du har funnet en aktuell utlysning… 

NCP-ene hjelper deg med
– Er ideen egnet for H2020?
– Viktig bakgrunnsinformasjon om utlysningene som søkere bør kjenne til
– Etablering av nettverk, kontakter, partnersøk
– En første evaluering av prosjektforslaget

Nyhetsbrev
– Info om kurs, workshops, 

utlysninger etc. 

• EU nettverk og FME`er
- regionvise EU-nettverk (https://www.forskningsradet.no/prognett-horisont2020/EUnettverkene/1254006466165)

• - Forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME) er gode kompetansebaser på sine fagområder 

https://www.forskningsradet.no/prognett-horisont2020/EUnettverkene/1254006466165


De beste norske søkerne blir tilbudt eksperthjelp fra PNO



Meld deg som ekspert! ( = søknadsevaluator) 
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