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VINNOVA och Vetenskapsrådet är nationella kontaktmyndigheter för Horisont 2020 
– EU:s ramprogram för forskning och innovation. Horisont 2020 är världens största
forskningsprogram och har en budget på omkring 80 miljarder euro under perioden 
2014 –2020. Programmets mål är att forskning och innovation ska användas för att 
lösa gemensamma samhällsutmaningar samt att förvandla vetenskapliga genombrott 
till innovativa produkter och tjänster. På VINNOVA och Vetenskapsrådet finns nationel-
la kontaktpersoner för samtliga program inom Horisont 2020. Det finns också biträ-
dande nationella kontaktpersoner på de övriga forskningsfinansiärerna: Energimyndig-
heten, Formas, Forte, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Rymdstyrelsen, 
Strålsäkerhetsmyndigheten och Tillväxtverket. I samverkan med övriga forskningsfi-
nansiärer ansvarar VINNOVA också för sekretariatet för den nationella EU-samord-
ningsfunktionen. VINNOVA är också samordnare för det internationella nätverket 
EUREKA och nätverksprogrammet COST.

Vi följer hur det går för Sverige i EU:s forsknings- och innovationsprogram, ställer sam-
man statistik och analyserar det svenska deltagandet. Dessutom kan du få information 
och rådgivning kring alla aspekter av ditt deltagande i de olika programmen: juridiska 
frågor, regler för deltagande, ansökan, finansiella frågor och forskarrörlighet, från våra 
nationella kontaktpersoner.

VINNOVA och Vetenskapsrådet arbetar med att 
främja det svenska deltagandet i EU:s forsknings- 
och innovationsprogram. 

Råd och stöd i processen
Med ökad kunskap om EU:s forsknings-och innova-
tionsprogram har du större chans att få EU-finan-
siering och medverka i europeiska forsknings- och 
samarbetsprojekt. Vi kan ge dig råd och stöd i hela 
processen från forskningsprioriteringar till ansökan 
och kontraktsfrågor. Du kan även få information 
om prioriteringarna inom varje område, regler för 
deltagande, avtal och kontrakt. www.vinnova.se/ncp

Kurser
Flera gånger om året anordnar vi kurser på oli-
ka teman som t ex: ansökan samt juridiska och 
finansiella frågor inom Horisont 2020. Våra kursle-
dare har stor kunskap och lång erfarenhet av EU:s 
forsknings- och innovationsprogram och kurserna 
bygger ofta på praktiska exempel. För specifika 
målgrupper, t ex: små och medelstora företag, 
 

kommuner, näringsliv, branschorganisationer, 
regionala organisationer, civilsamhället  och uni-
versitet, kan vi sätta samman skräddarsydda kurser. 
Kontakta oss gärna om du har idéer eller önskemål.

Konferenser och informationsmöten
Vi arrangerar regelbundet konferenser och infor-
mationsmöten om de olika programmen. Ibland 
gör vi detta på på våra kontor i Stockholm, på  
Brysselkontoret och ibland tillsammans med aktö-
rer runt om i Sverige. Du kan även ta del av flera av 
våra informationstillfällen via webbsändningar på 
VINNOVAs webbplats. www.vinnova.se

Horisont 2020
Horisont 2020 är EU:s ramprogram för forskning och innovation. 
Programmet är EU:s största satsning på forskning, utveckling och 
innovation med en budget på 80 miljarder euro under perioden 
2014–2020. Målet med Horisont 2020 är att förvandla vetenskapliga 
genombrott till innovativa produkter och tjänster. Programmet 
spänner över flera samhällsutmaningar och olika forskningsområden. 

www.vinnova.se/horisont2020

EUREKA 
EUREKA är ett internationellt samarbetsnätverk med mer än 40 
deltagande länder, de flesta europeiska. Nätverket ska främja samarbete 
mellan företag och forskare i Europa när det gäller marknadsnära 
forskning och utveckling inom alla teknikområden och med alla typer 
av FoU-aktörer. 

www.vinnova.se/eureka

Eurostars
Eurostars är ett speciellt EUREKA-program för forskningsintensiva 
små och medelstora företag. Programmet delfinansieras av 
VINNOVA och genomförs i samarbete med EU-kommissionen. 

www.vinnova.se/eurostars 

COST 
COST (European Cooperation Science and technology) är ett europeiskt 
nätverksprogram för såväl teknisk som samhällsvetenskaplig och 
medicinsk forskning. COST syftar till att organisera och samordna 
FoU-projekt vid universitet, institut och industrier i Europa så att de 
nationella resurserna utnyttjas mer effektivt. VINNOVA samordnar 
det svenska COST-deltagandet. 

www.vinnova.se/cost

Nationell samordningsfunktion
VINNOVA ansvarar för sekretariatet för den natio-
nella EU-samordningsfunktionen i samverkan med 
övriga forskningsfinansiärer. Syftet är att under-
lätta prioritering och deltagande i de s.k. partner-
skapsprogrammen, som finansieras via EU-medel 
tillsammans med nationell samfinansiering.  
I samordningsfunktionen ingår förutom VINNOVA: 
Energimyndigheten, Formas, Forte, Rymdstyrelsen 
och Vetenskapsrådet.
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Brysselkontoret 
Brysselkontoret kan hjälpa dig med kontakter till 
olika forskningsaktörer i Bryssel och inom EU:s 
institutioner. Kontoret har ett stort kontaktnätverk 
i Bryssel och följer samt analyserar utvecklingen 
inom europeisk forskning och innovation. 
Vi arbetar proaktivt med att föra fram svenska 
intressen i Bryssel med målet att stärka svensk 
forskning och innovation. www.vinnova.se/Bryssel.
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