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Show me the Money
EU finansiering for små og mellomstore bedrifter i Energy Valley og Solenergiklyngen



Hvor vil pengene fra EU ligge fremover
To hovedområder de neste 5 årene: 

European Green Deal -
Utslippsfritt Europa innen 2050

Dekobling av økonomisk vekst 
og ressursforbruk 

Det digitale Europa
AI & Data

Digitalt indre marked



European Green Deal
Europas nye vekststrategi
- Inngripende på alle politikkområder
- Mål: Utslippsfritt Europa innen 2050

Strategier
- Biodiversitet, industri, jord til bord, sirkulærøkonomi, offshore vind, 

hydrogen osv
- Klimapakt og klimalov

Finansiering
- H2020, Horisont Europa, InvestEU, Investment Fund, Next Generation EU etc



Det digitale Europa
Finansiering
- Digital Europe Programme

o European Digital Innovation Hubs

• Effektivisering av innovasjonsprosessen gjennom digitalisering for europeisk næringsliv

• Nettverk av EDIH i Europa, 1-2 per land. 

o Horisont Europa og InvestEU

Tilhørende strategier
o Hvitbok for AI (publisert)
o Datastrategi (publisert)
o Digital finance (Q3 2020)



Krisepakke og EUs langtidsbudsjett 
Grønn krisepakke på 750 milliarder euro

Godt nytt for Energy Valley og Solenergiklyngen
- Energi, klima og miljø tradisjonelt områder hvor norske aktører har gjort det svært godt 

mtp midler
- Strategisk viktig område i handelen mellom Norge og EU

- 500 milliarder euro i tilskudd 
- 250 milliarder euro i lån til medlemsstatene

Nytt fond = Next Generation EU
- Fornybare energiprosjekter

o Vind, sol, grønn hydrogen, CCS og batterier



Finansieringsmekanismene



EIC Pathfinder
FET Proactive
- Stimulere fremveksten av ny teknologi
- Åpen utlysning (2. Juli), med tema som:

o Artificial Intelligence for extended social
interaction

o Breakthrough zero-emissions energy generation
for full decarbonisation

• TRL: 1-3

- Hvert prosjekt støttes med mellom 4-5 millioner euro
o RIA
o 30 sider søknadstekst
o Minst 3 partnere fra 3 ulike EU/EØS-land
o 8 måneder fra søknad til utbetaling av penger
o 4 års varighet



EIC Pathfinder
FET Proactive
- Tematisk åpent

o Tverrfaglige samarbeid

- Ambisiøs forskning 
o High risk, high impact
o Mål om teknologiske gjennombrudd

- RIA (Research & Innovation Actions)

- Finansiering på rundt 3 millioner euro per prosjekt
o 15 sider søknadstekst
o Minst 3 partnere fra 3 ulike EØS-land
o 8 måneder fra søknad til utbetaling av penger

• 902 innleverte søknader



Eurostars
- For forskningsutførende SMBér

o SMBen må lede konsortiet, men større selskaper 
samt forskningsinstitusjoner kan være partnere

o Minst to individuelle partnere fra to ulike Eurostars
land per prosjekt

- Åpent for alle typer prosjekter innen alle felt, 
men må ha sivilt formål
o TRL: 4-6

- Prosjektet må ferdigstilles innen 36 måneder 
eller mindre, og produktet/tjenesten skal nå 
markedet innen 24 måneder etter prosjektslutt

- To søknadsfrister i året
- Neste søknadsfrist: 3. september 2020

- Støttes med inntil 6 millioner kroner per prosjekt
o Minst 50 % av prosjektets totalbudsjett må 

komme fra SMBén selv (hvis flere SMBer, må 
budsjettet for de til sammen tilsvare 50 % av 
totalen)



EIC Accelerator
- Tematisk åpne utlysninger

o Men – må være best på ditt felt i Europa

- Innovasjoner med høy risiko, og høyt 
vekstpotensiale
o På nivået rett før oppskalering (TRL 6-8, 9 for 

egenkapital)
o Lange innovasjonssykluser prioriteres

- Totalbudsjett for 2019-2020: 1,3 milliarder euro
o Tildelinger opp mot 2,5 millioner euro per 

prosjekt, med dekningsgrad på 70%
o Kan også få egenkapitalsinvesteringer på opp til 

15 millioner euro 
o Tar ca 6 måneder fra søknadsfrist til tildeling av 

midler
o Siden 2014 har norske bedrifter mottatt rundt 

900 millioner kroner gjennom denne ordningen



EIT InnoEnergy – Innovation Round
- For SMBér med et innovativt produkt med TRL nivå 5 eller mer, med mål om å nå markedet innen 5 år

- Konsortiet må bestå av minst tre (max 7) europeiske partnere fra forskning/industri, må være fra minst to 
ulike land, og må inkludere en kommersialiseringspartner fra start

- Søknad må passe inn i en av InnoEnergys tematiske områder:
o Energy Storage
o Smart and efficient buildings and cities
o Renewable energies
o Smart electric grids

o Energy Efficiency
o Nuclear Instrumentation
o Energy for circular economy
o Energy for transport and mobility

- Finansiering: Individuelt grunnlag

- Neste cut-off: Q1 2021



Green Deal: Clean, Affordable and Secure Energy (frist januar 2021)
o Demonstration of innovative critical technologies to enable future large-sale deployment of offshore renewable energy technologies
o Develop and demonstrate a 100 MW electrolyser upscaling the link between renewables and industrial applications

Andre åpne utlysninger innen energi (frist 1 september 2020):
o «Industrial Cooperation with US and/or China on alternative renewable fuels from sunlight for energy, transport and chemical storage»
o «Efficient combination of concentrated solar power and desalination (with particular focus on the Gulf cooperation council region»
o «Geological storage pilots»
o »Low carbon industrial production using CCUS»

Tilhørende strategier
o European Green Deal (publisert)
o Industristrategi (publisert)
o SMB-strategi (publisert)
o Hydrogenstrategi (Q2 2020)
o Offshore fornybarstrategi (Q4 2020)

H2020 - Samarbeidsprosjekter

https://ec.europa.eu/info/files/offshore-energy-11_en
https://ec.europa.eu/info/files/electrolyser-11_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-res-3-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-res-20-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-res-20-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-nze-6-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-nze-5-2020
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/%3Fqid=1576150542719&uri=COM:2019:640:FIN
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-eu-industrial-strategy-march-2020_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/%3Furi=COM:2020:103:FIN


Frister fremover
- Søknadsfrister SMB-segmentet

o 2. juli (FET Proactive)
o 3. september (Eurostars)
o 7. oktober (EIC Accelerator)
o Mars 2021 (Innovation Round, InnoEnergy)

- Søknadsfrister H2020 samarbeidsprosjekter 
o 1. september 2020 (Energi)
o januar  2021 (Green Deal)



EU rådgivning i Energy Valley 
og Solenergiklyngen



Veiledning på hvilke europeiske 
finansieringsmuligheter som finnes 

Partnersøk og kobling mot europeiske 
samarbeidspartnere

Kartlegging av aktuelle utlysninger
o Kommunikasjon av resultater

Hjelp og veiledning i søknadsprosessen

Oppfølging av prosjektet

EU rådgivning



Maja Busch Sevaldsen
EU rådgiver
Contact
e: maja.sevaldsen@energyvalley.com
e: maja@solenergiklyngen.no
t: 99483973


