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VINNOVA utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt
VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och ska öka konkurrenskraften hos 
forskare och företag i Sverige.

Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av 
behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. För att göra 
detta har vi cirka 2 miljarder kronor att investera i nya och pågående projekt varje år.

En viktig del av VINNOVAs verksamhet är att öka samarbetet mellan 
företag, högskolor och universitet, forskningsinstitut och andra organisationer 
i innovationssystemet. Vi gör det på flera sätt, bland annat genom långsiktiga 
investeringar i starka forsknings- och innovationsmiljöer, genom att investera i 
projekt som ska öka kommersialiseringen av forskningsresultat eller genom att skapa 
katalyserande mötesplatser.

VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell 
kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Sammanlagt 
arbetar drygt 200 personer på VINNOVAs kontor i Stockholm och Bryssel. 
Generaldirektör är Charlotte Brogren. VINNOVA bildades 1 januari 2001.

VINNOVA har regeringens uppdrag att främja svenskt deltagande i EU:s 
ramprogram för forskning och utveckling samt att påverka policy- och programarbete i 
Bryssel. För närvarande befinner vi oss i det sjunde ramprogrammet, FP7, som löper 
under åren 2007-2013. FP7 ger stöd till forskning inom utvalda prioriterade områden 
och syftet är att göra EU till världsledare inom dessa. 

I serien VINNOVA Analys publiceras studier, analyser, utredningar och 
utvärderingar som tagits fram inom eller på uppdrag av VINNOVAs avdelning för 
Verksamhetsutveckling.
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Förord 
Detta är en sammanfattning av lägesrapporten om det svenska deltagandet i EU:s ram-
program. Den här sammanfattningen redovisar övergripande det svenska deltagandet i 
EU:s ramprogram och är en del i det strategiska arbete som VINNOVA bedriver runtom 
i landet genom att bistå med fakta och underlag till strategier för europeiskt samarbete.  

EU-kommissionen presenterade nyligen sin nya forsknings- och innovationsstrategi 
Innovation Union som framhåller att vi måste öka innovationsförmågan inom hela EU 
och fokusera våra gemensamma satsningar för att klara den globala konkurrensen. 
Innovation Union pekar tydligt ut i vilken riktning EU vill gå. Fokuserade satsningar på 
innovationsområdet inom en rad utmaningar är avgörande för både Sveriges och EU:s 
konkurrenskraft. Mycket tyder på att återstående åren för FP7 kommer att genomsyras 
av den nya strategin.  

Sverige befinner sig bland de 10 främsta länderna inom EU:s ramprogram för forsk-
ning och teknisk utveckling. Fram till oktober 2010, motsvarade det svenska deltagan-
det 3,9 procent av samtliga beviljade medel, vilket betyder att 622 miljoner euro kon-
trakterats. Stora möjligheter kvarstår ännu för svenska aktörer under åren fram till 2013 
eftersom en stor del av budgeten ännu inte kontrakterats.  

VINNOVA kommer att fortsätta arbeta med att stimulera det svenska deltagandet i 
FP7. Detta gör vi dels genom information och rådgivning till potentiella deltagare i 
EU:s ramprogram dels genom ett strategiskt arbete för att föra fram svenska forsknings- 
och innovationsintressen på den europeiska agendan. 

Grundpelarna i FP7 - ökade FoU-resurser, internationella samarbeten och nära sam-
verkan mellan akademin och näringsliv - är förutsättningarna för innovation och hållbar 
tillväxt både i Sverige och i Europa.  

Denna sammanfattning och rapporten, ”Sveriges deltagande i sjunde ramprogram-
met för forskning och teknisk utveckling (FP7)”, är framtagen av Sandra Olivera, analy-
tiker på internationella kansliet. 

För full version av denna sammanfattning se VINNOVA Analys VA 2011:04. 
 

 
VINNOVA i april 2011 
 
Charlotte Brogren 
Generaldirektör 
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Sammanfattning 
Uppgifterna som redovisas i denna sammanfattning har levererats av EU-kommissionen 
och återspeglar deltagandet fram till den 26 oktober 2010.  

2009 utgjorde FP7-finansieringen till svenska forskare den tredje viktigaste finansie-
ringskällan för forskning i jämförelse med nationell statlig forskningsfinansiering1. 
Svenska aktörer har fram till oktober 2010 erhållit 3,9 procent av de totalt beviljade 
medlen i sjunde ramprogrammet (FP7), motsvarande 622 miljoner euro. Detta placerar 
Sverige på en åttonde plats jämfört med övriga deltagande länder i FP7. Tyskland, Stor-
britannien och Frankrike är de länder som beviljats mest medel hitintills i FP7. 

Svenska universitet och högskolor (UoH) är den största och mest framgångsrika del-
tagargruppen från Sverige. Även i FP7 som helhet är UoH den mest framgångsrika 
deltagargruppen. Inom Cooperation har UoH 50 procent av alla svenska deltaganden 
och 66 procent av alla svenska koordinatorer. Sveriges regionala spridning av deltagan-
det i FP7 är nära knutet till lokaliseringen av dessa framgångsrika UoH. 

Svenska SMF placerar sig på en tionde plats bland alla deltagande SMF i FP7. De 
erhåller 2,8 procent av de beviljade medlen som totalt sett gått till SMF i FP7 hitintills. I 
en nationell kontext utgör svenska SMF 13 procent av alla svenska deltaganden och 
erhåller 9 procent av de beviljade medlen till Sverige. I Danmark och Storbritannien 
mottar SMF 16 respektive 14 procent av det egna landets totalt beviljade medel från 
FP7.  

Geografiskt är Stockholm det län som sammanlagt erhåller mest beviljade medel 
från FP7, 42 procent. Därefter följer Västra Götaland och Skåne. När befolkningsstorle-
ken tas i beaktande når Uppsala län högst med 175 euro/invånare. Därefter hamnar 
Stockholm och Örebro med 130 respektive 93 euro/invånare.  

Hittills har svenska aktörer deltagit 1 726 gånger i 1 226 projekt och koordinerat 282 
projekt. 

  

                                                           
1 Exkluderat universitets och högskolors fakultetsanslag. 
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1 Inledning och bakgrund 

1.1 Sveriges deltagande i tidigare ramprogram 
År 1990 markerades starten för Sveriges deltagande i EU:s ramprogram. I och med 
starten av FP3 började svenska staten, för första gången, systematiskt bidra till de 
svenska aktörernas projektfinansiering inom EU:s forskningsprogram. Under FP1 och 
FP2 hade svenska aktörer kunnat delta i ramprogramsprojekt utan att erhålla en syste-
matisk finansiering för forskningsprojekten. I och med EU medlemskapet 1995 ingick 
Sverige till fullo i ramprogramssamarbetet och bidrog till dess gemensamma budget, i 
och med detta kunde svenska aktörer delta på samma villkor som organisationerna i 
övriga länder. 2 I dag uppgår svenska statens bidrag till FP7:s budget till 2,3 procent. 
Tabell 1 Sammanställning FP1-FP7 

Akronym Namn Tidsperiod Genomsnittlig årlig  
budget milj € 

FP1 Första ramprogrammet 1984-1987 937 

FP2 Andra ramprogrammet 1987-1991 1 350 

FP3 Tredje ramprogrammet 1990-1994 1 425 

FP4 Fjärde ramprogrammet 1994-1998 3 304 

FP5 Femte ramprogrammet 1998-2002 3 740 

FP6 Sjätte ramprogrammet 2002-2006 4 375 

FP7 Sjunde ramprogrammet 2007-2013 7 767 

 
Tabell 1 visar utvecklingen av ramprogrammens årliga budget sedan 1984. Lägg 

märke till att tidsperioden för ramprogrammen förlängdes från fem till sju år i och med 
starten av FP7. 

1.2 FP7:s budget och struktur 
Trots att FP7 genomfört och avslutat fyra av sina sju programår återstår ännu ca 2/3 av 
den totala budgeten. Varför så mycket pengar ännu återstår beror framförallt på budget-
strukturen som beslutats för FP7 som medför en ökande budget för varje år. 

                                                           
2 Impacts of the Framework Programme in Sweden, VINNOVA Analysis VA 2008:11 
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Figur 1 FP7 årlig budget inkl. Euratom (miljoner €) 

 
 
 

1.3 Nationella statliga forskningsmedel och FP7 
FP7 är världens största finansieringsprogram för forskning och utveckling och utgör en 
viktig finansieringskälla för svenska forskare. Svenska aktörer mottog under 2010 ca 
191 miljoner euro3 i FP7-finansiering till sina forsknings- och utvecklingsprojekt. I 
relation till den årliga nationella statliga FoU-finansieringen, visar sig FP7-medel vara 
betydelsefulla. Figur 2 visar FP7-finansieringen år 2009 i förhållande till finansieringen 
från svenska statliga forskningsfinansiärer.4 Figur 2 åskådliggör att medel från FP7 
utgör tredje största finansieringskällan för svenska forskare efter Vetenskapsrådet och 
VINNOVA. 

                                                           
3 Fram till 26 oktober 2010 med reservation för eventuella eftersläpningar i projektredovisningen i databasen. 
Gäller uppskattat ackumulerat belopp.  
4 Ej inberäknat universitets och högskolors forskningsanslag. 
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Figur 2 Till Sverige utbetalda FP7-medel 2009 jämfört med svensk statlig FoU-finansiering 2009 exklu-
sive fakultetsanslag (miljontal SEK) 

 
 

Vetenskapsrådet

VINNOVA

FP7 *

Energimyndigheten

SIDA

FORMAS

FAS

Naturvårdsverket

Strålsäkerhetsmyndigheten

Rymdstyrelsen

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000

Miljontal 
SEK

* FP7 utbetalda medel 
till Sverige år 2009. 
Uppskattat värde.



SAMMANFATTNING 
SVERIGES DELTAGANDE I FP7 

12 

2 Sveriges deltagande i 
ramprogrammet 

Projekt inom FP7 handlar framförallt om forskningssamarbete över nationsgränser och 
mellan olika forskargrupper som tillsammans bildar ett konsortium för att gemensamt 
arbeta med ett projekt. Varje konsortium leds av en projektkoordinator som är ansvarig 
för projektredovisningen inför EU-kommissionen. Följande nyckeltal ger en över-
gripande bild av de projekt som svenska forskare är engagerade i. I genomsnitt är 
svenska deltagare med i FP7-projekt med 14 partners. Projekten pågår i genomsnitt 39,2 
månader och har en projektomslutning på ca 6 miljoner euro. Motsvarande siffror för 
hela FP7 är något lägre, där är genomsnittet för ett projekt, 13 partners, 38 månader och 
5,6 miljoner euro.  

Fram till oktober 2010 hade Sverige deltagit i 1 226 av FP7:s 9 073 kontrakterade 
projekt (14 procent). 282 projekt (3,1 procent) har en svensk koordinator. I oktober 
2010 hade 398 svenska aktörer deltagit 1 726 gånger i FP7-projekt. Motsvarande siffra 
för hela FP7 är 14 527 aktörer som deltagit 50 366 gånger i FP7-projekt.  

Sveriges avsaknad av stora forskningsinstitut i rollen som forskningsutövare gör att 
den rollen istället bärs av svenska Universitet och Högskolor (UoH). Av den anledning-
en, samt att flera svenska universitet bedriver världsledande forskning inom sina områ-
den, har svenska UoH också en betydligt mer framgångsrikt FP7-deltagande än genom-
snittet i FP7. 

2.1 Beviljade medel 
Svenska UoH mottar 64 procent av alla de beviljade medlen som tillfaller svenska del-
tagare i FP7. Inom Cooperation är svenska UoH:s andel av beviljade medel 56 procent. 
För hela FP7 uppgår andelen beviljade medel som går till UoH till 41 procent. Att 
svenska UoH erhåller en hög andel beviljade medel är starkt kopplat till ansvaret i pro-
jekten. Svenska UoH tar i många projekt på sig den koordinerande rollen, vilket också 
återspeglas i andelen finansieringen i projekten.   
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Forskningsorganisationer5, utgör på europeisk nivå, den näst största deltagargruppen 
i FP7 och erhåller 28 procent av de beviljade medlen i hela FP7. Forskningsinstituten i 
Sverige, inberäknat RISE-instituten6 och övriga forskningsinstitut7, mottar sammanlagt 
omkring 10 procent av de beviljade medlen som tillfaller svenska aktörer i FP7. Här 
framträder skillnaden i den svenska forskningsstrukturen tydligt jämfört med andra 
deltagande FP7-länder. I Cooperation mottar svenska forskningsinstitut 14 procent av 
de beviljade medlen som gått till Sverige.  

Näringslivets (inbegripit SMF och stora företag) mottagande av medel från FP7 
uppgår till 26 procent i hela FP7 och 20 procent för Sverige. Inom Cooperation når 
svenska näringslivet 26 procent av de beviljade medlen. 

2.2 Deltaganden 
Vad gäller deltaganden är fördelningen av aktörstyper i hela FP7 snarlik den för bevil-
jade medel, förutom för SMF som når 17 procent av alla deltaganden (14 procent för 
beviljade medel). Att denna skillnad uppstår mellan SMF deltaganden och beviljade 
medel kan i viss mån beror på att SMF:en i vissa fall innehar en relativt begränsad roll i 
projekten och det avspeglas i en lägre andel i projektfinansieringen. Svenskt näringsliv 
och SMF uppnår 26 procent av andel deltaganden totalt i FP7. Motsvarande siffra för 
Cooperation är 28 procent. 

UoH:s deltagande uppgår till 38 procent totalt i FP7. För Sveriges del utgör UoH 54 
procent av alla deltaganden i FP7 och 50 procent inom Cooperation. Deltagare från den 
offentliga förvaltningen8 utgör sju procent av alla deltaganden i Cooperation, men erhål-
ler endast tre procent av de beviljade medlen. För forskningsinstituten är fördelningen 
av deltaganden lik den för beviljade medel. 

2.3 Koordinatorer 
Som tidigare nämnts är UoH ofta koordinator i FP7-projekt. Detta gäller såväl totalt i 
FP7 som för Sverige. Den mest väsentliga skillnaden, sett till andel koordinatorer och 
mellan olika typer av deltagare återfinns bland forskningsinstituten. I många europeiska 
länder koordinerar forskningsinstitut en stor andel av projekten. I hela FP7 koordinerar 
forskningsinstitut 28 procent av alla projekt. I Sverige koordinerar forskningsinstitut 
7 procent av alla Sveriges FP7-projekt och 15 procent av de svenska projekten i Coope-
ration. Svenska UoH koordinerar två av tre projekt inom Cooperation. Näringslivet och 
                                                           
5 dit icke-vinstdrivande forskningsorganisationer räknas 
6 RISE består av 19 forskningsinstitut som är samlade i fyra starka forskningskoncerner: INNVENTIA, SP, 
Swerea och Swedish ICT. 
7 Övriga forskningsinstitut består bland annat av statens väg- och transportforskningsinstitut, SSPA Sweden, 
Totalförsvarets forskningsinstitut, Smittskyddsintitutet, Stiftelsen Fraunhaufer-Chalmers.  
8 Här ingår bl.a. kommuner, landsting och statliga verk 
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SMF koordinerar 13 procent av alla projekt i FP7. Motsvarande siffra för Sverige är 7 
procent. I Cooperation koordinerar svenska företag 16 procent av alla projekt. 

2.4 Geografisk fördelning 
Uppgifterna i detta avsnitt är hämtade ur SCB:s företagsregister och avser, i de fall det 
förekommer, huvudkontorens lokalisering och inte arbetsställets. 

Sveriges alla län finns representerade i FP7. Spridningen av deltagandet är stor men 
är till största delen koncentrerad till större universitetsorter. Deltagare från Stockholms 
län erhåller 42 procent av de beviljade medlen till svenska aktörer. På en andra plats 
finns aktörer från Västra Götaland med 22 procent av de beviljade medlen. 

 
Figur 3 Länsfördelning av Sveriges deltagande i FP7 

 
 
För att få en mer balanserad bild av resultaten per län, visar figur 4 beviljade medel 

per län i förhållande till varje läns befolkningsstorlek9. I och med detta fördelas länen i 
en annan ordning än tidigare. Först och med ett relativt stort försprång befinner sig 
Uppsala, där varje länsinvånare i genomsnitt får 175 euro från FP7. Därefter följer 
Stockholm (130 euro/invånare) och Östergötland som hamnar på 93 euro per länsinvå-
nare. Gapet mellan olika län, mätt i euro per invånare, visar sig vara relativt stora fram-
förallt mellan Uppsala och de län som ligger under 100 euro sträcket. 

                                                           
9 Data hämtat från SCB. Folkmängd i riket, län och kommuner 30 juni 2010 och befolkningsförändringar 1:a 
halvåret 2010.  
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Figur 4 Beviljade medel från FP7 fördelat på svenska län (euro/invånare) 
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3 Fokus: Svenska SMF i FP7 

Små- och medelstora företag utgör en stor del av Sveriges ekonomi och industri. Dessa 
aktörer är en viktig källa till ekonomisk tillväxt, sysselsättning och innovation. Konkur-
renskraftiga företag med högt kunskapsinnehåll är allt viktigare för ett lands tillväxt och 
sysselsättning. Det är därför av stor vikt att SMF deltar och tar del av forsknings- och 
innovationsaktiviteter som bidrar till en långsiktig utveckling och ökar företagens inno-
vativa förmåga. SMF:s deltagande i FP7 är kanske inte alltid så lätt, bl.a. beroende på 
inom vissa program långa ledtider, begränsade personella resurser osv. Detta gäller 
framförallt de allra minsta, mikroföretagen. Dock ser vi att dessa företag utgör den 
största gruppen bland både sökande och deltagande svenska SMF.  

EU:s har som mål att 15 procent av forskningsmedlen inom Cooperation ska tillde-
las SMF. För tillfället ligger snittet för hela FP7 på 14 procent, medan motsvarande 
siffra för Sverige är 9 procent och främst koncentrerat till deltagande från storstadsregi-
onerna Stockholm och Västra Götaland. 

Svenska SMF som deltar i FP7 är samlade till vissa regioner. Ungefär 2/3 av alla 
svenska SMF-deltaganden i FP7 återfinns i Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Den 
här fördelningen gäller speciellt forskningsutförande SMF som deltar i Cooperation. I 
Capacities, där det inte ställs samma krav på att SMF skall forska själva och där forsk-
ningsämnet inte är förutbestämt i de specifika utlysningarna, är deltagandet något jäm-
nare fördelat över landet. 

3.1 Svenska SMFs deltagande i internationell 
jämförelse  

Svenska SMF placerar sig på tionde plats bland övriga länders SMF i FP7, mätt i bevil-
jade medel (figur 5). Svenska SMF erhåller 2,8 procent av alla beviljade medel till SMF 
i FP7. 
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Figur 5 Fördelning av SMF-deltagandet per land i FP7 2010 10 26 

 
 
Jämförelsen gäller alla specifika program i FP7. Stora skillnader i SMF-deltagandet 

finns givetvis mellan de olika FP7-programmen. Inom Ideas (ERC) deltar inget svenskt 
SMF, medan SME-programmet i Capacities (speciellt riktat till SMF) har ett högt SMF-
deltagande. 

I absoluta tal visar sig det svenska SMF-deltagandet, i jämförelse med våra nordiska 
grannar, har ett nittiotal fler deltaganden än Finland, Danmark och Norge. Svenska SMF 
erhåller nästan dubbelt så mycket beviljade medel än SMF i Finland.  

Danmark och Storbritannien har en fördelning av aktörstyper i FP7 som på natio-
nell-nivå liknar Sveriges fördelning. I de här länderna utgör UoH deltagandet mer än 50 
procent av landets totala deltaganden i FP7, men SMF-deltagandet är högre än i Sveri-
ge. Danska och brittiska SMF som deltar i FP7 erhåller mellan 14 och 16 procent av 
landets beviljade medel.  

Det relativt sett svagare svenska SMF-deltagandet beror sannolikt på flera samver-
kande faktorer, däribland ett för litet antal forskningsutförande småföretag inom vissa 
tematiska områden, mängden alternativ finansiering som finns för SMF, organisatoriska 
resurser etc. Det kan också vara så att det inte är svenska SMF som är sämre på att lyck-
as i FP7 utan att det snarare är andra svenska aktörer som är mer framgångsrika än i 
andra länder. I Sverige innehar UoH och ett antal stora näringslivsaktörer en ledande 
roll i FP7, men det verkar ändå vara så att svenska SMF kan ha en större potential att 
delta i FP7 än vad de hittills har gjort, speciellt i jämförelse andra ledande FP7-länder. 
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4 Sveriges position inom FP7 

4.1 Deltagandet per land  
Fram till oktober 2010 hade följande siffror registrerats för hela FP7: 

 
Antal deltaganden 50 366 
Antal koordinatorer 9 073 
Antal projekt 9 073 
Beviljade medel (miljoner €) 15 809 

 
För Sverige var motsvarande resultat: 

 
Antal deltaganden 1 726 
Antal koordinatorer 282 
Antal projekt 1 226 
Beviljade medel (miljoner €) 622 

 
 

Figur 6 Fördelning av deltagandet för de 10 främsta länderna i FP7 (sorterat på beviljade medel) 

 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

Germany United Kingdom France Italy Netherlands Spain Switzerland Sweden Belgium Greece

Andel av koordinatorer

Andel av deltaganden

Andel av beviljade medel

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

Germany United 
Kingdom

France Italy Netherlands Spain Switzerland Sweden Belgium Greece

Andel av koordinatorer

Andel av deltaganden

Andel av beviljade medel



SAMMANFATTNING 
SVERIGES DELTAGANDE I FP7 

19 

Svenska aktörer erhåller tillsammans 3,9 procent av alla de beviljade medlen från 
FP7. Detta placerar Sverige på åttonde plats bland övriga deltagande länder i rampro-
grammet (se figur 7). Denna placering innehade Sverige i FP5 och FP6. Tyskland är det 
land som kontrakterar störts andel forskningsmedel från FP7, följt av Storbritannien och 
Frankrike. Schweiz har gått starkt framåt sedan FP6, från att ha befunnit sig efter Sveri-
ge erhåller nu Schweiz över 4 procent av de beviljade medlen och placerar sig steget 
före Sverige. 

4.2 Cooperation 
Cooperation är det största av FP7:s specifika program med en budget på 32 413 miljo-
ner euro för 2007-2013 och omfattar 10 tematiska program. Programmet syftar till att 
stödja internationella samarbetsprojekt inom olika forskningsområden i och utanför 
Europa. I Cooperation har följande uppgifter registrerats: 

 
Antal deltaganden 33 533 
Antal koordinatorer 3 037 
Antal projekt 3 037 
Beviljade medel (miljoner €) 10 769 

 
Figur 7 Fördelning av deltagandet för de 10 främsta länderna i Cooperation (sorterat på beviljade 
medel) 
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Inom Cooperation erhåller Sverige 4,0 procent av alla beviljade medel, dvs. en något 
högre andel än Sveriges snitt i hela ramprogrammet. Här placerar sig Frankrike som 
andra mest kontrakterande land tätt följt av Storbritannien.  

4.3 Ideas – ERC 
Det specifika programmet Ideas innehåller alla de verksamheter som ska genomföras av 
det europeiska forskningsrådet (ERC). Projekten inom detta program är forskardrivna. 
Programmet har en totalbudget på 7 510 miljoner euro för 2007-2013. Sammanfattat ser 
deltagandet i ERC ut som följer: 

 
Antal deltaganden 1 370 
Antal koordinatorer 1 244 
Antal projekt 1 244 
Beviljade medel (miljoner €) 1 945 

 
Figur 8 Fördelning av deltagandet för de 10 främsta länderna i ERC (sorterat på beviljade medel och 
exklusive Coordination Support Actions) 

 
 
Mest framgångsrika land inom ERC är Storbritannien, som erhåller över 20 procent 

av den beviljade forskningsfinansieringen. Med tanke på länders olika befolkningsstor-
lek klarar Sverige sig relativt bra i konkurrensen och erhåller 5,1 procent av de beviljade 
medlen och 4,6 procent av alla ERC-stipendier som beviljats. Inom detta program är 
Israel starka och innehar 6,4 procent av alla ERC-stipendier som beviljats.   
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4.4 People – Marie-Curie 
Programmet People syftar till att strukturera forskarutbildning samt stödja forskares 
internationella rörlighet och karriärutveckling. People medfinansierar även nationella 
program för forskarrörlighet. Budgeten för 2007-2013 är 4 750 miljoner euro. Samman-
fattningsvis ser det ut som följer i Marie-Curie-programmet: 

 
Antal deltaganden 6 742 
Antal koordinatorer 3 898 
Antal projekt 3 898 
Beviljade medel (miljoner €) 1 376 

 
Figur 9 Fördelning av deltagandet för de 10 främsta länderna i People (sorterat på beviljade medel) 

 
 
Inom Marie-Curie är Storbritannien den odiskutabla ledaren. Storbritannien koordi-

nerar nästan var fjärde Marie-Curie projekt och erhåller 22 procent av alla beviljade 
medel i programmet.  Fördelningen av länder i övrigt visar en dominans av starka 
forskningsnationer från gamla Västeuropa. De före detta östeuropeiska länderna har ett 
svagt deltagande i programmet. Bland de nya medlemsländerna hamnar Polen högst på 
18:e plats med 1 procent av de beviljade medlen. Sverige mottar 3,6 procent av de be-
viljade medlen inom People.  
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4.5 Capacities 
Programmet Capacities syftar till att bygga upp forskningskapacitet inom Europa. Inom 
detta specifika program ryms sju horisontella program som delar på 4 097 miljoner euro 
under perioden 2007-2013. Nyckeltalen för Capacities-programmen är följande: 

 
Antal deltaganden 7 925 
Antal koordinatorer 838 
Antal projekt 838 
Beviljade medel (miljoner €) 1 573 

 
Figur 10 Fördelning av deltagandet för de 10 främsta länderna i Capacities (sorterat på beviljade 
medel) 

 
 
Sverige uppvisar ett svagt deltagande i det specifika programmet Capacities. I ge-

nomsnitt erhåller svenska aktörer 2,4 procent av de beviljade medlen inom programmet. 
Stora skillnader finns emellertid för det svenska deltagandet i de sju horisontella pro-
grammen. Polen tar sig här in bland de tio främsta länderna sett till beviljade medel. I 
övrigt är det Storbritannien, Tyskland och Frankrike som i ordning placerar sig bland de 
tre mest kontrakterande länderna. 
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