Udbud af nordiske midler til
energiforskning
Nordic Flagship Projects med ansøgningsfrist 19. februar 2015.
Nordisk Energiforskning har offentliggjort et udbud på pre-proposals til Nordic Flagship
Projects med ansøgningsfrist den 19. februar 2015. Med et samlet ansøgningsramme på 80
mio. norske kroner vil dette være det største og mest omfattende fællesnordiske
finansieringsprogram for energiforskning de kommende fire år.
Ambitiøse nordiske projekter

Dette udbud med et ansøgningsramme på 80 mio. norske kroner har som mål at støtte mellem
tre og fem Nordic Flagship Projects i en periode på op til fire år. Disse ambitiøse og
højtprofilerede projekter vil arbejde med tværfaglige forskningsmæssige problemstillinger ud
fra et nordisk perspektiv og bidrage til, at de nordiske lande kan opnå deres nationale energiog klimamål. Projekterne skal understøtte vidtrækkende og effektivt samarbejde mellem de
nordiske forskningsmiljøer, forsknings- og udviklingstiltag i verdensklasse på energiområdet og
udarbejdelse af politisk relevante forskningsresultater.
Udbuddets tematiske ramme er energiteknologier og systemer, som er essentielle for, at
landene kan nå deres nationale energi- og klimamål og -visioner. Alle forslag bør være nøje
afstemt i forhold til Nordisk Energiforsknings strategi for 2015-2018, som opstiller yderligere
retningslinjer for de mest centrale tematiske udfordringer, som Norden står over for.
Indkaldelse ad to omgange
De nordiske forskningsmiljøer opfordres til at indsende korte pre-proposals inden den 19.
februar 2015. Godkendte pre-proposals vil i marts 2015 blive inviteret til at indsende full
proposals. Nordic Flagship Projects skal fokusere på at skabe merværdi for Norden, politisk
relevante forskningsresultater og at opnå et systemperspektiv.

Selvom Nordic Flagship Projects skal ledes af forskningsinstitutioner, anbefales det kraftigt, at
man inkluderer ledende partnere fra industri med det formål at øge forskningsaktiviteternes
relevans og gennemslagskraft. I det omfang det måtte være relevant opfordres der endvidere
til, at man inkluderer statslige og ikke-statslige partnere. Projekterne skal omfatte partnere fra
tre eller flere nordiske lande. Der opfordres desuden til, at også baltiske og nordvestrussiske
partnere inkluderes i det omfang, det er relevant.
Tidsplan
8. dec. 2014

Udbud af midler til Nordic Flagship Project

15. jan. 2015

Informations-webinar (tilmelding via hjemmeside)

19. feb. 2015

Deadline for indsendelse af pre-proposals klokken 15.00 (CET)

23. mar. 2015 Godkendte pre-proposals inviteres til at indsende full proposals
Mere information
Hjemmesiden med komplet udbudstekst (http://www.nordicenergy.org/call/nordic-flagshipprojects-call-homepage/)
Nordisk Energiforsknings Strategi 2015-2018 (http://www.nordicenergy.org/aboutus/strategy/)
Hvis du har spørgsmål, kan du læse vores FAQ på hjemmesiden eller kontakte
seniorrådgivere Leif Christian Jensen (+47 997 43 709) eller Benjamin Smith (+47 904 06
203).

