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Gunhild Koldal

From: Charlotte Eide <Charlotte.Eide@uib.no>
Sent: fredag 3. desember 2021 18.05
To: brusseloppdatering@uib.no; Brussels.interns@uib.no; forskningsavdelingen@uib.no
Subject: [brusseloppdatering]  Brusseloppdatering 03.12.21
Attachments: Det franske formannskapet - Arrangement v2022.png; Det europeiske veikartet for 

forskningsinfrastruktur.pdf

UiBs BRUSSELOPPDATERING 03.12.2021 
  
Mission Cancer  

Forrige uke ble det holdt infodager for Mission Cancer i regi av EU-kommisjonen hvor direktør for Europe’s 
Beating Cancer Plan taskforce Matthias Schuppe, Medlem av sekreteriatet for Mission Cancer Jan-Willem 
van de Loo og direktør for implementering, innvirkning og investeringsstrategi Joanna Drake var talere. 
Møtet gikk gjennom hvordan Mission Cancer vil gjennomføres, hvilke synergier programmet vil ha med 
andre EU-programmer og hvilken rolle forskjellige aktører kan ta i gjennomføringen av programmet. 
 Mission Cancer vil komplimentere EU Beating Cancer Plan og EU4Health programmet, men vil også ha 

synergier med Horisont Europa og industrisamarbeid innen helse, industri og forsking 
 Det planlegges at Mission Cancer skal ha tett samarbeid med stakeholders spesielt gjennom EU Health 

Policy forum. 
 Mission Cancer fokuserer på fire hovedtema: forståelse, forebygging, diagnose og behandling og 

livskvalitet. Forsking og innovasjon vil være drivende innen alle disse temaene, spesielt for å bygge en 
kunnskapsbase rundt forståelse og forebygging 

 Det forventes flere utlysninger på forkingsporsjekter rundt livskvalitet hos kreftsyke 
 Det planlegges å utvikle et Uncan.eu-platform hvor flere typer data som relaterer til Mission Cancer kan 

samles, støttet av F.A.I.R.-data prinsippet 
Det første arbeidsprogrammet forventes å ferdigstilles før jul og det vil komme tre nye tema. 
Arbeidsprogrammet for 2022 vil bli publisert innen juni nest år. Reglene for deltagelse i prosjekter i Mission 
Cancer følger samme regler som deltakelse i Horisont Europa programmer – samarbeid med ikke-assosierte 
tredjeland er mulig, men deltagere fra disse landene er ikke garantert finansiering. 

  
Strategisk overblikk over gjennomføringen av Horisont Europa 

Programkomiteen for gjennomføringen av Horisont Europa er nedsatt for å vurdere den strategiske 
gjennomføringen av programmet og sammenhengen mellom de individuelle arbeidsprogrammene, inkludert 
missions. Komiteen hadde sitt første møte i juli og skal 9. desember gjennomføre sitt syvende med følgende 
saker på agendaen: 
 Diskusjon av det første utkastet til endringer i arbeidsprogrammet for Missions for våren 2022 i 

arbeidsprogrammet 2021-2022 
 Diskusjon av første utkast til den generelle introduksjonen av endringer for våren 2022 i 

arbeidsprogrammet 2021-2022 
 AoB 
 Oppdatering på Artikkel 22(5) - kun for medlemsland 

 Denne artikkelen gir Europakommisjonen mulighet til å begrense deltakelsen til enheter etablert 
i land utenfor EU som betaler for assosiasjon I gitte, “sensitive” deler av programmet. Norge er 
kan også delvis rammes av denne artikkelen gjennom ekskludering fra visse 
romfartsprogrammer.  

 Les mer om dette i denne nyhetsartikkelen (Science|Business). 
Les mer om komiteen og tidligere møtereferat her.  

  
Store ambisjoner for europeisk samarbeid om forskningsinfrastruktur – Les mer i VEDLEGG  

Det nye europeiske veikartet for forskingsinfrastruktur blir publisert 7. desember som en del av rådets 
europeiske forskingsinfrastrukturdager. EUs veikart blir publisert med jevne mellomrom og peker ut den 
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strategiske kursen for de 10-15 kommende årene. I tillegg introduseres det denne gangen 11 nye initiativ 
(https://www.esfri.eu/latest-esfri-news/new-ris-roadmap-2021). Forskningsrådet finansier norsk deltakelse i 
europeiske infrastrukturer og tildeler nye infrastrukturmidler 9. desember. Det norske veikart for 
forskningsinfrastruktur og det europeiske veikartet må derfor sees i sammenheng. 
  
Du finner mer informasjon om det europeiske veikartet i vedlegget til denne eposten, og du kan også ta 
kontakt med Erik Sandquist på forsking- og innovasjonsavdelingen. 
 
 

Storbritannia dekker midlertidig finansiering for landets Horisont Europa programmer 
Storbritannias assosiering til Horisont Europa, og andre forskning- og innovasjons programmer styrt av EU, 
har de siste månedene tydelig blitt sett I sammenheng med store politiske uenigheter mellom landet og EU 
over grensen til Nord-Irland. Det betyr at Horisont Europa prosjekter basert I Storbritannia ikke vil motta 
finansiering fra EU inntil landet offisielt blir assosiert. Denne uken ble det likevel klart av Storbritannia har en 
midlertidig ordning som vil dekke den manglende finansieringen nasjonalt. Forskningsministeren i 
Storbritannia George Freeman sa under uttalelsen om finansieringen av programmene at landet fremdeles 
ønsker å assosiere til Horisont Europa og er klare til å signere så snart de får muligheten 
Les pressemeldingen her. 

  
Ny erklæring om havvindsamarbeid i Nordsjøen 

Sammen med Belgia, Danmark, Frankrike, Irland, Luxembourg, Nederland, Sverige, Tyskland og 
Europakommisjonen signerte Norge i går en oppdatert erklæring om nordsjøsamarbeidet North Seas Energy 
Cooperation (NSEC). Denne erklæringen samler de undertegnede om å framskynde kostnadseffektiv 
utbygging av havvind i Nordsjøen. 

  
EUs hydrogenuke med fokus på CCS 

Hydrogenuken er en plattform for diskusjon av utviklingen innen hydrogen på europeisk nivå, hvor 
politikere, industri og forskere samles. EU arbeider for å minke kostnadene på hydrogenproduksjon blant 
annet ved hjelp av innovasjonsfondet, og Europakommisjonens president Ursula Von der Leyen trakk blant 
annet fram CCS som viktig i sin åpningstale.  
 Les hele åpningstalen til Von der Leyen her. 

  
EU lanserer nytt partnerskap på ren hydrogen 

EU har vedtatt hydrogenpartnerskapet som del av en pakke på 22 milliarder euro for industrielt samarbeid, 
hvorav 300 millioner euro forventes å utlyses i første kvartal av 2022. Målet med partnerskapet er å 
oppskalere elektrolyser for grønn hydrogen for å minke kostnaden av dagens teknologi, som er alt for høy 
for å være konkurransedyktig på markedet.  
 Les mer her (Science|Business) 

  
Arrangementsplanene til det Franke Formannskapet i Rådet på forskning og innovasjonsfeltet – SE VEDLEGG 

Brusselkontoret har fått tilgang på en oversikt over alle arrangementene det franske formannskapet i EU-
rådet har planlagt å holde i løpet av våren. Informasjonen er på fransk og du kan finne den som vedlegg til 
denne eposten. 

  
Fremover i Brussel:  

- 6. desember: ITRE-komiteen har møte I Europeparlamentet. Les agendaen for møtet her.  
- 9. desember: Fourth European Education Summit: The Next Decade of European Education i regi av 

Europakommisjonen  
- 14. desember: Horizon Europe: What are the prospects for innovation ecosystems? I regi av 

Science|Business (UiB deltar) 
  
  
Brusselkontoret ønsker dere alle en riktig god helg!  
  
Hilsen Charlotte, Maja og Sara    
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