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«The decoupling of
waste generation from 
economic growth will
require considerable

effort across the value
chain and in every

home».

- EUs nye handlingsplan 
for en sirkulær 

økonomi, mars 2020.
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• Sirkulær økonomi høyt på agendaen og prioritert siden 2016

• Vært mange utlysninger, i bredden av nåværende rammeprogram - Horisont 2020

• EU vektlegger deltakelse og samarbeid mellom ulike sektorer i prosjektene: forskning, 
næringsliv, offentlig sektor/virksomheter

• Norsk deltakelse og/eller ledelse i flere av prosjektene

• MEN potensial for økt norsk deltakelse, fra alle sektorer

Sirkulær økonomi i EUs rammeprogram for forskning og 
innovasjon



Cityloops
• Prosjektet har som mål å skape et nytt 

marked for resirkulerte materialer, og 
dermed nye jobber i Europa

• 27 partnere fra 6 land i Europa med et 
total budsjett på 103 millioner kroner

• Partnerbyene er Apeldoorn, Roskilde, 
Sevilla, Mikkeli og Porto

• Det skal utvikles flere forskjellige 
innovative verktøy for å støtte en sirkulær 
byplanlegging, og beslutningsprosesser

Bodø skal bli best på gjenbruk

Bodø kommune, Iris Produksjon og Nordlandsforskning har 
fått 12 millioner fra verdens største program for forskning 
og innovasjon, Horisont 2020, for å gjenbruke forurensede 
jordmasser på flyplassområdet.

Fra venstre: Bjørn Vidar Vangelsteen (Nordlandsforskning), Karoline Nilssen, Marianne Bahr
Simonsen og Harald Østbø (Iris produksjon). Foto: Per-Inge Johnsen

Nhien Nguyen fra Nordlandsforskning 



Waste2Road
• Utvikler kostnadseffektive biobrenselstoffer 

• Tar i bruk en rekke billige biogene restprodukter

• Optimalisering av europeisk gjenvinningslogistikk

• SINTEF koordinerer prosjektet



Nye muligheter i EU 

Green Deal-utlysningen 2020: 1 mrd euro

• Følger opp EUs ambisjoner i grønn vekst-strategien Green deal, 
blant annet på sirkulær økonomi

• Midler lyses ut allerede til sommeren (under nåværende
rammeprogram)

• Utlysningen under utvikling – vi kan gi informasjon

• Foreløpige relevante overskrifter:

• “Closing the carbon cycle in industry: renewable energy driven 
reduction of CO2 using innovative catalytic materials and  
technologies”

• “Demonstration of systemic solutions for the territorial 
deployment of the circular economy”
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Nye muligheter i EU, fra 2021

Horisont Europa 2021-2028

• Programstart: 1.1.2021

• Totalbudsjett (foreslått): 100 mrd. euro

• Sirkulær økonomi vektlegges i sentrale deler av programmet, 
særlig innenfor følgende områder (klynger):

➢ Digitalisering, næringsliv og romvirksomhet

➢ Klima, energi og mobilitet

➢ Mat, bioøkonomi, naturressurser, jordbruk og miljø
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Hvorfor delta i et EU-
prosjekt..?

Finansiering - men ikke bare det!

Som partner i et prosjekt får du også tilgang til
verdifull

• kunnskap

• nettverk

• europeiske markeder

Og husk: Det å delta som er viktigst – en mindre rolle
kan gi stor effekt på sikt

Foto: Jonas Bendiksen



Gjennom bl.a.:

• Finne relevante utlysninger og partnere

• Kurs

• Økonomisk støtte til søknadsskriving (PES2020-midler)

• Økonomisk støtte til evt. prosjektmøter i Europa (PES/POS-midler)

• Mulighet for gratis konsulentbistand (internasjonale konsulentselskapet PNO)

Finn all informasjon om Forskningsrådets kontaktpersoner, støtteordninger og kurs her:

https://www.forskningsradet.no/eus-rammeprogram/horisont-2020/

Forskningsrådets NCP-er
hjelper dere!

https://www.forskningsradet.no/eus-rammeprogram/horisont-2020/
https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/internasjonale-midler/sok-horisont-2020/horisont-2020-eksperter/


Janicke A. Giæver

National Contact Point (NCP) for Klima, miljø, naturressurser og råmaterialer (SC5)

jag@rcn.no

Takk for oppmerksomheten!

mailto:jag@rcn.no

