Horizon2020-NET bevilling
Hvad er der tilbage at
søge i 2019 og 2020

Hvad kommer efter
Horizon 2020

Statuskonference Vand i Byer, Fredericia, 21. November 2018

Formålet med H2020 Netbevillingen
Større Dansk hjemtag fra EU gennem:

•

Oplysning om muligheder og specifikke
opslag i H2020 programmet

•

Modne interessen for specifikke opslag og
konsortiedannelse

•

Give indsigt i hvordan man søger H2020
midler

•

Dette skulle gerne føre til 15 ansøgninger fra
alle VIB medlemmer tilsammen
Fundet af Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Ok - Status på målopfyldelse i H2020 NET
projektet
Siden Januar 2016 har:
• 62 % af VIB medlemsorganisationer hørt om H2020 og specifikke emner der er
at søge. Målet var 75%.
• i alt har 136 organisationer deltaget ud af 221 medlemmer/tidligere
medlemmer.
• 84 ikke-medlemsorganisationer har også deltaget
• i alt har projektet nået ud til 216 organisationer der på en eller anden måde
beskæftiger sig med vand.
• 19 % af medlemsorganisationerne har deltaget i workshops om
ansøgningsteknik og specifikke opslag 1) SMV funding og 2) Building a
water-smart economy and society. Målet var 25%.
• 15 ansøgninger*) med medlemmer fra Vand i Byer er indsendt dvs. målet er
nået.

• Ansøgningerne kombinerer medlemmer fra øst og vest Danmark og EUuerfarne medlemmer sammen med garvede, dvs. målet er nået.
• *) Der kan sagtens være flere som jeg ikke kender til

18 Vand i Byer medlemsorganisationer
i H2020 ansøgninger
Kommuner og
Forsyninger:
• Holbæk
• Ishøj
• København
• Nyborg
• Odense
• Aarhus
• HOFOR
• Call Copenhagen

Videninstitutioner:
• Danmarks tekniske Universitet
• Københavns Universitet
• Teknologisk Institut
• Aarhus Universitet
• DHI
Virksomheder:
• Amphi International
• Flow loop
• Gemeinshaft
• Rambøll
• Wavepiston

Bagom målopfyldelses tallene
• Det er svært at få ViB virksomheder med – kun få er med i de
større konsortier og kun få har søgt SME instrumentet
• Det er svært for kommuner at finde ressourcer til at deltage i et
H2020 projekt.
• Tungt bureaukrati i store kommuner gør det svært at være med
i H2020 ansøgninger, mens det er lettere i de små
• Svært for universiteterne/vidensinstitutionerne at være åbne om
hvad de søger

• Alligevel kom vi så langt!

Kan det overhovedet betale sig at være med
i en H2020 ansøgning
Kun 2 af de 15 ansøgninger er blevet bevilliget, men..

• Den erfaring man har fået med at skrive et Horizon projekt
kan tages med videre – både det der gik godt og det der
skal gøres anderledes næste gang
• De ideer der er født og bearbejdet i en H2020
ansøgningsprocess kommer videre i andre projekter
• De partnere man har fået, kender man nu og kan gå
sammen med i andre projekter
• Der stadig er relevante Horizon opslag med deadline i
2019 og 2020

