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The Framework 
Programme is not a 

research programme, 
it is a 

POLITICAL INSTRUMENT

where research and 
innovation are needed 

to achieve political 
priorities



Det europeiska
ramprogrammet är en del 

av svensk forskningspolitik
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MSEK

Forskningsfinansiering i Sverige
FoU understöd inrapporterat till SCB för 2017 (senaste data tillgänglig) + eCorda (H2020 för 2017)

För frågor kring antaganden i H2020 data kontakta

katrin.danerlov@vinnova.se

1) För Vetenskapsrådet så inkluderas även poster till internationella organisationer samt utländska statliga enheter (1180 MSEK).

(2) För Horisont 2020 är medel uppskattade med avseende på data från eCORDA, från KOMs Dashboard. Flera antaganden finns, bla

linjär utbetalning över åren samt snittprojektlängd på 3 år, med hänsyn taget till projekt som har signerats under 2015, 2016 samt 2017. 

https://webgate.ec.europa.eu/dashboard/sense/app/93297a69-09fd-4ef5-889f-b83c4e21d33e/sheet/erUXRa/state/0
https://webgate.ec.europa.eu/dashboard/sense/app/93297a69-09fd-4ef5-889f-b83c4e21d33e/sheet/erUXRa/state/0


Horisont 2020
Topp 10 samarbetsländer

1. Tyskland (13,8 %)

2. Spanien (10,6 %)

3. Frankrike (10,4 %)

4. Italien (9,3 %)

5. Storbritannien (9,1 %)

6. Nederländerna (6,7 %)

7. Belgien (4,7 %)

8. Österrike (3,7 %)

9. Finland (3,2 %)

10.Schweiz (2,8 %)





Strategic configuration – overview of HEU including missions





49 kandidater till HEU-
partnerskapsprogram

Färre program, men större

Alla presenteras från början –

möjliggör prioritering (ex för 

lärosäten, samarbetskluster, 

länder, …)

Preliminär lista på www.era-

learn.eu

http://www.era-learn.eu/


Den nationella EU-samordningsfunktionen

samordna och förstärka det strategiska och proaktiva arbetet 

inom det europeiska forsknings- och innovationssamarbetet 

verka för synergier mellan EU-satsningar och nationella 

satsningar inom forskning och innovation

erfarenhetsutbyte mellan ingående myndigheter



Brexit – viktiga datum 2020

RUNT 22 JANUARI
’Withdrawal Bill’ träder 

troligtvis i kraft som lag i UK

31 JANUARI
UK:s sista dag som 

EU-medlem

1 JULI
Sista möjliga dag att ansöka om 

förlängd övergångsperiod. UK och EU 

måste båda godkänna.

1 JANUARI 2021

UK:s status till EU = tredje land.**

29 JANUARI
EU-parlamentet röstar om 

’Withdrawal Bill’

(= utträde med avtal)

1 FEBRUARI
Övergångsperioden träder i kraft. 

UK har under denna tid samma 

skyldigheter och rättigheter som 

övriga EU-medlemmar.*

31 DECEMBER

Övergångsperiodens sista dag. 

(Om ingen förlängning har 

gjorts).

* Betalar också in till EU:s budget.

** Beroende på utfall i förhandlingarna under övergångsperioden kan resultatet fortfarande bli en ”no-deal exit”/hårt utträde.



UK research office i Bryssel: 

“UK scientists, researchers and 

businesses can continue to 

participate in, bid for and lead 

projects in Horizon 2020, as if the 

UK remained a Member State, 

even after the UK exits the EU on 

31 January 2020.“



Frågor till grupperna

Hur tänker ni kring ert deltagande i Horisont Europa? Finns det tankar på att 

sätta verksamhetsmål för att söka eller koordinera EU-projekt?

De nya partnerskapsprogrammen: hur kan svenska finansiärer och lärosäten 

samarbeta kring svenska prioriteringar?

Vad gör lärosätena för att uppmuntra ERC-ansökningar från duktiga forskare? 

Finns det exempelvis tydliga riktlinjer kring OH? Har forskarna information om 

administrativt stöd? Lyfter lärosätet fram lokala ERC-förebilder?

Brexit: Hur kan vi underlätta fortsatt samarbete mellan svenska och brittiska 

aktörer? Finns ex intresse för ett övergripande ramverk för svensk-brittiskt 

forsknings- och innovationssamarbete?


