
De første kallene til EUs nye
forsknings og innovasjonspro
gram Horizon 2020 ble utlyst i
desember 2013. Totalt skal
bedrifter og forskningsorganisa
sjoner kjempe om 80 milliarder
euro i de sju årene fram
mot 2020.

Skal sikre vekst
Aktivitetene er oppdelt i tre
ter, fremragende vitenskap,
industrielt lederskap og sam—
funnsmessige utfordringer. Felles
for alle er at hovedmålet er å
sikre Økt)nt)misk vekst, etablere
arbeidsplasser og pke europeisk
konkurransekraft. Norge er full-
verdig medlem av program met
og legger om lag 15 milliarder
kroner i potten. Norske bedrif
ter, universiteter, høgskoler tg

forskningsinstitutter kan følgelig

delta og dra nytte av de mulighe
ter Horizon 2020 gir. Målet må
selvsagt være at vi som nasjon
minst lykkes med å få like mye
tilbake som vi spytter inn.

Prosjekttyper
Det finnes i hovedsak fire typer
prosjekter i Horizon 2020. De

største prosjektene er enten fors
knings- og innovasjonsprosjekter
eller innovasjonsprosjekter. Som
vi ser har EU tydelig signalisert
viktigheten av innovasjon gjen
nom navngivningen her. I fots-
knings- og innovasjonsprosjekter
får alle partnere, både bedrifter
og forskningsinstitusjoner,
dekket 100 % av sine direkte
kostnader samt et flatt 25 %
påslag for indirekte kostnader. I
de enda mer markedsnære inno
vasjonsprosjektene får kommersi
elle partnere dekket 70 % av sine
direkte kostnader. I tillegg finnes
såkalte koordinerings- og støtte-
prosjekter. Her finansieres typisk
reiser og arrangering av ulike
typer møter og konferanser. Til
slutt finnes det prosjekter som gir

støtte til offentlige innkjøp av
produkter og tjenester som enda
ikke har nådd kommersielt nivå.

Fremragende vitenskap
De tre pilarene nevnt over har litt
ulik fokus. I pilaren fremragende
vitenskap finner vi muligheter for
grensesprengende prosjekter innen

fremtidige og fremvoksende tek
nologier både for enkeitstående
forskere og større konsortier. Fors
kningsutveksling og karriereut
vikling hører også til her gjennom
såkalte Marie Sklodowska-Curie
aksjoner. Det samme gjør større
infrastrukturprosjekter.

Industrielt lederskap
Under Industrielt lederskap
finner vi området Lederskap i

muliggjørende og industrielle
teknologier. Dette inkluderer
blant annet informasjons- og
kommunikasjonsteknologi, nano
teknologi og romforskning. Alle
tema som er meget relevante for
norsk elektronikkindustri. Gjen
nom pilaren industrielt lederskap
finnes det også muligheter til å

søke om hjelp til å skaffe risiko-
kapital. Små og mellomstore
bedrifter kan dessuten søke om
finansiering til å utføre innova
sjonsprosjekter som både har

høyt potensiale og høy risiko.

Samfunnsmessige utfordringer
Den siste pilaren skal gi støtte til
prosjekter som jobber med å løse
store samfunnsmessige utfordrin
ger, slik som helse, sikkerhet,
energi, klima og transport. I
denne typen prosjekter vil IKT
snarere være en muliggjørende
teknologi enn et forskningsfelt i
seg selv. Sluttbrukerperspektiv
og anvendelse vil være viktig.

Her vil det utvilsom også finnes
mange muligheter for norske
elektronikkbedrifter.

Praktisk fokus
For prosjekter innen alle pilarer
gjelder for øvrig at et fokus på
anvendelser og mulige produkter
er avgjørende. Et konsortium må
følgelig ha partnere med stor
bredde, helt fra sluttbrukere, via
små og store bedrifter til fots-
kningsinstitusjoner. En søknad må
tydelig vise innovasjonspotensialet
og også forholde seg til et såkalt
Technology Readiness Level
(TRL). TRL sier hvor moden tek
nologien bak et prosjekt er. Fors
knings- og innovasjonsprosjekter,
spesielt innen pilaren fremragende
vitenskap, kan ha lavt TRL mens
innovasjonsprosjekter typisk må
ha høyt TRL som tilsier at man er
nær kommersialisering.

Hårete mål
I forrige runde, EUs syvende ram
meprogram for forskning og inn-
ovasjon, fikk NTNU totalt 450
millioner kroner i bevilgninger
til ulike prosjekter og aktiviteter.
Rektor Gunnar Bovim har uttalt
at vi i Horizon 2020 skal «flytte
komma» i tilslagsomfang. Et
ganske hårete mål, selvsagt, men
NTNU jobber utvilsomt seriøst
med oppgaven. Blant annet er det
utpekt sju forskergrupper som får
særskilt støtte og oppbakking,
såkalte «gulikort». Disse får
finansiering av en faglig proses
sleder og driftsmidler for å vinne
europeiske prosjekter.

Fyrtårn
Her finner vi gruppen Energy
Efficient Computing Systems
(EECS), en såkalt fyrtårnsatsing
ved Fakultet for informasjonstek

nologi, matematikk og elektro
teknikk, der fagmiljø fra Insti
tutt for elektronikk og
telekommunikasjon og Institutt
for datateknikk og informasjons
vitenskap deltar. Gruppen jobber
med energieffektive systemer over
en bred front, fra detaljert krets-
design til systemarkitektur og
programvare (se omtale av EECS
i Elektronikk nummer 5 i 2013).

Maskinvare og programvare
I Horizon 2020 vil det for EECS
være aktuelt å delta i alle de tre
pilarene og det jobbes for tiden
med flere konkrete prosjekter. Et
meget aktuelt kall med frist i
april 2015 søker prosjektforslag
innen kundetilpasset og laveffekt
databehandling. Det dekker både
maskinvare og programvare, og
ikke minst samspillet mellom de
to gjerne realisert som innvevde

systemer (embedded systems).
Her er det åpning for så vel fors
knings- og innovasjonsprosjekter
som rene innovasjonsprosjekter.

lndustripartnere ønskes
I begge tilfeller er samarbeid
med dyktige partnere essensielt,
og relevante bedrifter kan nok
komme til å bli kontaktet i

denne forbindelse i månedene
framover. Bedrifter som har egne
prosjektideer relatert til energief
fektive elektronikk- og datasys
temer oppfordres dessuten til å ta
kontakt med EECS for en disku
sjt)n om mulige samarbeid.

Relevante lenker:

http://ec. eiiropi. eii/programmes/

horizon2fi2fi/

http://wwu’. ntnii. edu/ime/eecs

forskning og utdanning

I EUs nye rammeprogram for forskning og innovasjon, Horizon
2020, er etablering av nye arbeidsplasser satt i høysetet. Ethvert
prosjekt som skal ha håp om å få støtte fra kommisjonen må

kunne dokumentere potensiale for innovasjon og bedriftsetablering.
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Innovation in SMEs

Horizon 2020 er tuftet på tre hovedpilarer: fremragende vitenskap, industrielt lederskap
og samfunnsmessige utfordringer.
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HARTING Ha-VIS eCon switches
Extremely powerful.
Unbelievably adaptable.

Fungerer ditt produkt sammen
med andre typer produkter?
v Ht)yr :osng pi [Jektro—
r:aqr<VtSk Kcnnabiiet (EMC)
for dine produkter og utstedrr
restrapporter tor godkjenning
:-Vnhcd til alle klasseselskaper i
AGS, inkludert DNV.

Fungerer ditt produkt under alle
forhold? Vi tester for klimatiske
cci meraniske belastninger slik
at dine produkter tilfredsstiller
alle krav og spesifikasjoner og
vi er aulolsr.O for å utstede
maritime se:kater under Marine
Eouiprnent Dieotivs (MED)
inkludert

For mer iïfomnas)on om hvcraan
vi kan hjelpe deg og din bedrift,
besøk oss på www.nemko.com

Pushing Performance

The flexible solution for strong network infrastructures.

HARTINGs Ha-VIS eCon switches offer solutions for the flexible configuration of Ethernet infrastructures, while

more than 200 variants ensure solutions perfectly adapted to our customers. Thanks to the compact design and the

diverse port configurations, they can be individually integrated into virtually any application. And consequently, they
fit perfectly into existing networks and switch cabinets.

Ha-VIS eCon switches also offer a convincingly strong performance. With transfer rates of up to 1,000 Mbit/s, the
supply to connected remote devices via PoE+, and efficient energy management, they fulfil the complex demands
made on state of the art Ethernet networks.

Find more information, phone +22 70 05 55 or send an e-mail to no@HARTING.com
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