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Gunhild Koldal

From: Charlotte Eide <Charlotte.Eide@uib.no>
Sent: fredag 17. desember 2021 11.58
To: brusseloppdatering@uib.no; Brussels.interns@uib.no; forskningsavdelingen@uib.no
Subject: [brusseloppdatering]  Årets siste Brusseloppdatering 17.12.2021

UiBs Brusseloppdatering 17.12.2021 
Velkommen til årets siste utgave av Brusseloppdateringen!  
I år har flere av dere mottatt over 30 oppdateringer fra Brussel. Jeg håper dere finner epostene informative og setter 
stor pris på alle tilbakemeldingene jeg har fått.  
  
Spørreundersøkelse om første inntrykk av Horisont Europa 

Science Business, et nyhetsnettverk som spesialiserer seg innen forsking- og innovasjonspolitikk, og som UiB 
er medlem av, sammenfatter et white paper om  «første fullstendige vurderingen av Horisont Europa». I den 
anledning publisert en spørreundersøkelse åpen for alle som har hatt erfaring med det nye programmet. 
Resultatet skal presenteres for EU-kommisjonen i begynnelsen av 2022. 
  
Du finner spørreundersøkelsen her, og om du har spørsmål kan du ta kontakt med 
news@sciencebusiness.net 
Tidligere har Science Business spurt sine medlemmer om tilbakemeldinger på Horisont Europa programmet. 
Det var naturlig nok en del variasjon i tilbakemeldingene, men konklusjonen var at utlysningene innen 
Horisont Europa er mer ambisiøse enn noensinne, og det er vanskelig å sammenfatte en søknad innen 
ordgrensene. Andre tilbakemeldinger inkluderte: 

 Vanskeligheter med å definere den sosiale effekten av forskingsprosjekter 
 Mye usikkerhet rundt lands assosiering og deltagelse i programmet 
 Lite klarhet i noen av de nye funksjonene som har blitt endret siden Horisont 2020 
 Mange opplevde mindre tekniske problemer på innleveringsplattformen 

Les hele Science Business midlertidige framlegg av tilbakemeldingene her 
  
Strategisk forsknings- og innovasjonsagenda for Clean Aviation vedtatt 

I går, 16. Desember, vedtok styret i the Clean Aviation Joint Undertaking en strategisk forsknings- og 
innovasjonsagenda som skal sikre klimanøytral flyvning innen 2050. Målet med den nye Clean Aviation Joint 
Undertaking er å utvikle fly-teknologier som støtter opp om EUs grønne giv ved å minke CO2-utslipp fra 
sektoren med minst 30% sammenliknet med utslipp i 2020. 

  
Arbeidsprogrammet for Missions 2021-2022 er lansert 

EU-kommisjonen lanserte arbeidsprogrammet for Missions 2021-2022 denne uken, med totalt 19 
utlysninger. I arbeidsprogrammet legges alle forkning- og innovasjons utlysningene innenfor de fram 
Missions, som ble lagt fram tidligere i høst, fram. Målet med utlysningene er å få Missions igang og inn i 
implimenteringsfasen, samt å hjelpe til med å nå overordnede politiske mål som EU-kommisjonen har satt. 
  
Det er utlysninger innen alle fem Missions – Mission Cancer, Mission Ocean and Waters, Mission Soil, 
Mission Climate Change og Mission Smart Citites – og disse inkluderer forsking- og innovasjons utlysninger. 
Første runde av innlevering av søknader åpner 22. Desember 2021 og andre runde åpner 11. Januar. 
Du kan finne arbeidsprogrammet og lese utlysnignene her. 

  
Horisont Europa-dokumentene har nå blitt oppdatert og republisert 15.12.21 

 General Introduction (policy context), v3.0: https://bit.ly/3F24Bdj 
 General Annexes (rules of the game), v1.0: https://lnkd.in/ej4vN5a 
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 Missions, v2.0: https://lnkd.in/eBK7eA4  
 
 European Research Council (2022): https://lnkd.in/dmPi7vYB 
 Marie Skłodowska-Curie Actions v1.0: https://lnkd.in/e3_in7J 
 Research Infrastructures v3.0: https://lnkd.in/e_DgWPX  
 
 Cluster 1 – Health, v3.0: https://lnkd.in/ezvNBcA 
 Cluster 2 – Culture, Creativity and Inclusive Society, v2.0: https://lnkd.in/eDAGbAU 
 Cluster 3 – Civil Security for Society, v2.0: https://lnkd.in/eSfJx5D 
 Cluster 4 – Digital, Industry and Space, v4.0: https://lnkd.in/eng_bKh 
 Cluster 5 – Climate, Energy and Mobility, v.3.0: https://lnkd.in/eqJXpDu 
 Cluster 6 - Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment v2.0: 
https://lnkd.in/ebngGJu  
 
 European Innovation Council (2021): https://lnkd.in/eqa3jdS 
 European Innovation Ecosystems, v1.0: https://lnkd.in/eD7cY7Z 
 Widening & ERA v2.0: https://lnkd.in/eTxZiUW 

  
Økt Horisont-budsjett til missions innen helse, klima og miljø 

Budsjettet for Europakommisjonens arbeidsprogram for Horisont Europa 2021-2022 økte i går med 723 
millioner, og det er nå øremerket 673 millioner euro til missions. I sammenheng med dette ble nitten nye 
utlysninger annonsert i går: 

 Første runde: åpner 22. desember 
 Andre runde: åpner 11. januar 

Les mer om utlysningene og bakgrunnen for budsjettendringen her. 
  
EU-rådets anbefalinger på European Education Area 

EUs medlemsland har satt seg et mål om å etablere et velfungerende felleseuropeisk utdanningsområdet 
innen 2025, som skal fasilitere transnasjonalt samarbeid innenfor den høyere utdanningssektoren. 
Brusselkontoret har hått tak i et dokument som viser EU-rådets anbefalinger for implementeringen - mest 
rettet mot medlemsland. Anbefalingene skal sikre at etableringen av utdanningsområdet vil sikre godt 
samarbeid for hele den høyre utdanningssektoren, og EU-rådet har noen hovedmål som kan sikre denne 
utviklingen. Blant annet å effektivisere bruken av europeiske verktøy og å minske strukturelle forskjeller for 
bedre samarbeidsmuligheter.  
  

Klima og digital omstilling blant topp-prioriteringene til det franske formannskapet  
President Macron presenterte I forrige uke Frankrikes prioriteringer I forkant av det franske formannskapet i 
rådet for våren 2022, hvor landet I seks måneder vil planlegge og stå ansvarlig for rådsmøter, I tillegg til å 
representere EU-rådet overfor andre EU-institusjoner. Blant prioriteringene er følgende: 

 Digital omstilling: forordningene 'Digital Services Act' og 'Digital Markets Act' vil være 
formannskapets øverste prioriteringer. Disse er allerede i pipeline i EU.  

 CO2-skatt: det franske formannskapet vil innføre CO2-skatten på grensene til Europa, slik at den 
grønne omstillingen dekker alle industrier og opprettholder regionens konkurransedyktighet 

Les Macrons tale her (engelsk). 
  
EIC Accelerator deler ut 627 millioner euro  

99 innovative start-ups og SMEs har blitt valgt ut av Europakommisjonen til å motta totalt 627 millioner euro 
i støtte til å skalere opp.  
Les mer om prosjektene og om EIC Accelerator her. 

  
Framover I Brussel: 
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 18. Januar: H-factor: Will European R&D catalyse the clean hydrogen era? I regi av ScienceBusiness (lukket 
workshop, referat følger) 

 18. Januar: Infodag om arbeidsprogrammene til Mission Cancer og Mission Oceans and Waters i regi av EU-
kommisjonen 

 19. Januar: Infodag om arbeidsprogrammene til Mission Soil, Mission Climate Change og Mission Smart 
Cities i regi av EU-kommisjonen 

__  
  
Nå tar brusselkontoret juleferie. Jeg og praktikantene (som har sin siste dag i dag) Maja Augestad Breistøl og Sara 
Huse, ønsker dere alle en riktig joyeux Noël/vrolijk kerstfeest og bonne année/ gelukkig nieuwjaar! Jeg er tilbake i 
Brussel og Bergen i 2022. Ser frem til godt samarbeid og spennende prosjekter å året som kommer!  
  
Til de som vil savne brusseloppdateringer vil jeg dele disse lånte ordene fra den belgiske sangerinnen og 
låtskriveren, Angèle Joséphine Aimée Van Laeken:  
  

On n'a pas les tours de New York 
On n'a pas de lumière du jour six mois dans l'année 
On n'a pas Beaubourg, ni la Seine 
Nan, on n'est pas la ville de l'amour 
Mais bon, vous voyez 
Et sûrement que dès ce soir 
Le ciel couvrira une tempête 
Mais après l'orage, avec des bières 
Les gens feront la fête 
Bruxelles je t'aime 
  
Et si un jour, elle se sépare et qu'on ait à choisir un camp 
Ce serait le pire des cauchemars, tout ça pour une histoire de langue 
J'ai vécu mes plus belles histoires en français et en flamand 
Laat me het zeggen in het Vlaams, dank je Brussel voor m'n naam 
Laat me het zeggen in het Vlaams, dank je Brussel 
Bruxelles je t'aime 
https://open.spotify.com/track/0iqk44gA8PaId0Fwa6eesN?si=371aeb549a4e48e6 

  
Hilsen Charlotte, Sara og Maja  
  
  

 

 

Charlotte Eide 
Head of Office 
UiB Brussels Office 
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