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Bakgrund 

Inom EU finns det ramprogram för att finansiera europeisk forskning. Denna utförs ofta inom större konsortier 

där ett flertal länders institut, universitet och företag ingår. Deltagande från flera länder är ofta ett krav i dessa 

projekt. Tidigare kallades dessa forskningsprogram exempelvis ” EU’s Seventh Framework Programme for 

Research (FP7)”. Dessa program löpte under ett visst antal år och det sjunde programmet slutade 2013. Nu har 

EU frångått den löpande numreringen och gett det nya ramprogrammet namnet ”Horizon 2020”. Horizon 2020 

löper mellan 2014-2020 och har en total budget på ca 80 miljarder euro vilket motsvarar ca 750 miljarder SEK. 

Horizon består av de tre prioriterade områden: Spetskompetens, Industriellt ledarska och Samhälleliga 

utmaningar. Horizons fokus är att vetenskapliga genombrott omvandlas till innovativa produkter och tjänster. 

Detta skall i sin tur leda till nya affärsmöjligheter, tillväxt och förbättra för mänskligheten. En bra allmän 

introduktion till Horizon 2020 finns på http://www.vinnova.se/sv/EU-internationell-samverkan/Horisont-2020/. 

Smart Housing Småland (SHS) vill på en mindre skala och med fokus på trä- och glasbranschen göra samma 

sak som Horizon 2020. Processledningen identifierade redan under 2013 att Horizon 2020 kommer att bli ett 

viktigt verktyg och en betydande möjlighet som forskningsfinansiering för innovativa projekt koordinerade av 

SHS medlemmar.  

Denna förstudie initierades som en första genomlysning av Horizonmöjligheterna inom SHS. Förstudien har som 

mål att identifiera möjliga så kallade utlysningar för SHS. Den första omgången med utlysningar släpptes vid 

årskiftet 2013/2014 och dessa har legat till grund för arbetet med förstudien. Framför allt skall styrkeområdena 

för SHS-nätverkets företag, institut och högskolor samt deras internationella kontakter beaktas.   

Arbetet har genomförts gemensamt av SP Trä, Glafo, Högskolan i Jönköping och Linnéuniversitetet.  

Viktigaste resultat 

Ansökan 1 inlämnad 20 mars 2014.  

Det viktigaste resultatet från förstudien var deltagandet i Horizonprojektet ”SecondSkin”. Detta projekt initierades 

under förstudiets projekttid av ett konsortie bestående av de tre forskninsinstituten Fraunhofer (Tyskland), Sintef 

(Norge) och SP/Glafo (Sverige). SecondSkin ansöktes inom utlysningen Energy Efficient Buildings / Adaptable 

Envelopes. Denna utlysning fokuserar på klimatskalet på framtida fasadrenoveringar av byggnader. Frasen 

”Adaptable envelopes” syftar på att dessa klimatskal skall vara anåpassningsbara på olika sätt.  

Förstudiegruppen stödde deltagandet i detta projekt. Från SHS-nätverket deltager Glafo, Tengbom Arkitekter, 

Forserum Safety Glass och Skandinaviska Glassystem. Den sammanlagda budgeten för projektet är ca 8 M€.  

Andra utlysningar 
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Projektdeltagarna har huvudsakligen letat efter utlysningar via den information som ges på ramprogrammets 

hemsida: ”http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/”. Ett mål på deltagande i minst två ansökningar under 

2014 sattes upp vid första mötet. Ovanstående SecondSkin är den första ansökan och minst ett till intressant 

styrkeområde skall hittas för en ansökan.  

Nästa viktiga resultat av förstudien är att SHS-projektet ”Smart Automation” kan vara grunden för ett 

teknikområde inom vilket ett Horizonprojekt kan definieras. Utöver detta finns andra möjliga fortsättningsprojekt 

på exempelvis projektet Glas&Trä respektive Woodwisdomprojektet Load Bearing Timber Glass Composites. 

En sammanställning av intressanta utlysningar genomfördes under projektet,se bilaga. I denna finns exempelvis 

utlysningarna som båda har deadline 2014-12-09: 

- EEB-02-2015, Building design for new highly energy performing buildings 

- FoF-10-2015, Manufacturing of custom made parts for personalized products.  

Förstudien kan sammanfattningsvis bryta ut två utlysningsområden som antagligen är av store intresse för SHS. 

Dessa utlysningar ligger inom Energy efficiency (EE) resp Factories of the Future (FoF). Inom FoF finns det 

exempelvis ytterligare två intressanta möjligheter som ligger inom SHSs styrkeområde Smart Automation. 

SecondSkin som nämnts ovan ligger inom EEB. 

SME 

Det finns stora möljligheter för SME-företag inom Horizon2020. Dessa ansökningar hanteras ungefär på samma 

sätt som Vinnovas Forska& Väx. Fokuset på SME-satsningen är på tillväxt och projekten definieras enligt en 

tvåstegsraket på 50.000€ respektive 500.000€. Dessutom kan svenska företag söka ett stöd på 150.000kr för att 

skriva en SME-ansökan. Deadline för SME inom Horizon är i juni och september 2014.  

COSME är ett europeiskt program som gynnar entreprenörskap och den entrepröneriella kulturen..  

http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/insatserfortillvaxt/flerochvaxandeforetag/cosme/entreprenorskap.4.f249ff

31436005d87da67.html 

http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm 

 

Fortsättning 

Resultaten från denna förstudie genererar en fortsättning där SHS kommer att titta mer fokuserat på utlysningar 

inom EEB och FoF. FoF Under vecka 16 kommer ett möte anordnas där Horizonsatsningar inom SHS 

diskuteras. Vid detta möte kommer framför allt EEB-utlysningen ovan att diskuteras. Utöver detta tittar Peter 

Johansson på HJ efter erfarenheter inom automation som kan led till FoF-satsnngar. Marie Johansson på LnU 

förbereder samma sak på LnU. Glafo resp Sp Trä ser över liknande ingångar inom trä- resp planglasbranschen.  

http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/insatserfortillvaxt/flerochvaxandeforetag/cosme/entreprenorskap.4.f249ff31436005d87da67.html
http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/insatserfortillvaxt/flerochvaxandeforetag/cosme/entreprenorskap.4.f249ff31436005d87da67.html
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm
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Inom SP (och andra nationella resp internationella institut) är Horizon ett mycket intressant program för 

forskningsfinansiering. Det är en av de mest lovande ingångarna för deltagande i Horizonprojekt. Det är inte 

självklart eller nödvändigt att koordinera dessa ansökningar. Även rena deltagande i Horizonprojekt ger stor 

utdelning av forskningsmedel då en budget ofta är ca 5 M€.  

Förstudien föreslår även att en regelbunden scanning av Horizonmöjligheter genomförs och diskuteras i någon 

ordnad form inom SHS. 

En coachning av ett SME-företag i en ansökan till Horizon2020.  

Innovationmiljön drivs och finansieras av 

 

 

 


