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The triangle of SME opportunities
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Time window to commercialization

Eurostars
• R&D performing enterprises
• Bottom-up

Themes (Cooperation)
• Hi-tech, research-intensive

SMEs
• Published/defined topics

(top-down

Research for the benefit
of SMEs (Capacities)
• Support SMEs outsourcing research activities
• Bottom-up

Identify your need and the appropriate part of the programme
 e.g. for SMEs:



7RP oversikt (2007-2013)

10 tematiske områder Frontier Research

ERC

Capacities : 4,1 mlrd €

People : M€ 4750

Marie Curie Actions

Research

Capacity

Cooperation :

32,5 mldr €

JRC : M€ 1750

Euratom : M€ 2750

Nuclear research

Ideas :

M€ 7510

Totalt EC-budsjett : 50,5 mldr. €

Aim : Contribute to the Union becoming the world’s leading research area



4

Framework Programme
(€8 billion/year)



 Forenklete finansielle og administrative
prosedyrer (e.g. inntil 75% finansiering for SMB,
ikke krav om bankgarantier)

 Dedikerte SME-strategier under hvert av de 10
temaene

 Identifisering av områder med særlig interesse
for SMB i de individuelle arbeidsprogrammene.
Ofte krav om SMB-deltagelse i prosjektene.

 15% mål for SMB-deltakelse under „Cooperation“

SMB i 7RP “Cooperation”



Q-Free ASA

 Erfaring fra EU-forskning siden 1989.

 Noe CRAFT, etter hvert mest større
forskningsprosjekter, som f.eks. IP-prosjektet
CVIS (Cooperative Vehicle-Infrastructure
System) med 63 deltagere og budsjett på 41
mill. €.

 Q-Free leder delprosjektet for kommunika-
sjonsteknologi, og har ansvar for å utvikle
spesielle trådløse nettverksløsninger for
kjøretøy.

 Viktigste motiver for å delta:

Faglig utvikling, bedre teknologiløsninger,
nettverkseffekten. Kundene (operatører av
store transportsystemer) forventer deltagelse
i RP.



FP 6 Specific Targeted Research Project (STREP):

Double Fresh
– towards a new generation of healthier and tastier ready-to-eat meals

with fresh ingredients

Formål:

Utvikle nye middagsmåltider for det
europeiske markedet

Varighet: sept. 2006 – des. 2009

Budsjett: 3,2 mill. € (60 % EU-
tilskudd)

Konsortium: 20 deltakere med
Agrotechnology and Food Sciences
Group (NL) som koordinator, i
samarbeid med bl.a. Fjordland,
Nortura og Nofima Mat

Prosjektets mål:

1. Ferske, smakfulle og fristende
middagsretter

2. Sunne og trygge måltider

3. Ny teknologi for forlenget
holdbarhet og lønnsom
forretningsutvikling



Research for SMEs (”nye CRAFT”)

 Støtte til små grupper av innovative SMB uten særlig FoU-
kompetanse og –kapasitet, for å løse felles/komplementære
teknologiske/innovative utfordringer

 Prosjektene må innebære et klart utnyttelsespotensiale for
SMB-deltakerne

 ”Bottom-up”: Hvilket som helst teknologisk felt

 Stor grad av outsourcing av FoU-innsatsen til uavhengige
FoU-aktører

 Immaterielle rettigheter (IPR) tilfaller SMB-deltakerne

 EU-tilskudd til SMB 75 % (110 % ”capping”)

 Prosjektbudsjett 0,5 – 1,5 M€. Varighet 1-2 år

 Normalt 5-10 deltakere i prosjektkonsortiet, minst 3 SMB fra
3 land + minst 2 uavhengige FoU-aktører



5RP CRAFT-prosjekt ”DISBOND”

 Prosjektidé: Erstatte helsefarlig og
miljøbelastende sandblåsing og
høytrykkspyling som metode for fjerning
av maling og rust fra ståloverflater

 Løsning: Induksjonsvarme

 Resultater: Patenterte prosesser og
utstyr for raskere og mer energieffektiv
og miljøvennlig maling/rustfjerning

 Prosjektkonsortium: Koordinator Jak.
J. Alveberg AS + 5 SMB + 2 FoU-aktører
(Teknologisk Institutt)

 Varighet: Juli 2002 – desember 2003

 EU-tilskudd 4 MNOK

 RPR Technologies AS etablert for å
videreutvikle teknologien og
markedsføre utstyret



7RP R4S: “FRACTFIX”

Main SME - Indosynt : Works generally towards the
medical industry, and was established to develop
and commercialise a new type of material for
surgical use in traumathology. Indosynt’s turnover is
forecasted to grow to €50 million by end of year 5.

Project objective: The development of a fixation
system that can be painlessly and easily removed at
exact desired moment and removed without surgery
and general anaesthesia.

The market: The medical implant/Medical device
market (€2.4 Bn in Europe + €1.5 Bn in US – 2008,
with an annual growth of 10%).

3 Norwegian partners:
Indosynt AS (SME)
Rikshospitalet (large enterprise)
Nor-Tek Teknologisenter (RTD performer)

Project budget: €1.10 mill.



Research for SME associations
(”nye Collective Research”)

 Støtte til utvikling av teknologiske løsninger på utfordringer felles for
et stort antall SMB (f.eks. tilpasning til normer/standarder/krav/
direktiver, bransjemessige markedsutfordringer m.v)

 ”Bottom-up”: Hvilket som helst teknologisk felt

 Stor grad av outsourcing av FoU-innsatsen til uavhengige FoU-aktører

 Immaterielle rettigheter (IPR) tilfaller SMB/bransjeforeningene

 Prosjektbudsjett 1,5–4 M€ og varighet 2-3 år

 EU-tilskudd til SMB 75 %

 Normalt 5-20 deltakere, minst 3 SMB/bransjeforeninger fra 3 land
(evt. 1 europeisk forening) + minst 2 foU-aktører + minst 2 SMB

 NB: I kommende utlysning blir det én-stegs evaluering (ikke lenger
først en 12 siders prosjektskisse)



6RP Collective Research project ”Pyrol-X-Tyre”

Project coordinator: Norsk Dekkretur AS (10 partners)

Aim: Design a tyre recycling process to pyrolyse scrap
tyres, through an innovative and novel use of a
microwave technology process, with the aim of
obtaining a carbon black-like product for use in
different industrial applications.

Duration: 3 years (October 2004-April 2008).

Project budget: 2,9 million €.

Results:

 Reports on background of pyrolysis

 Successfully built prototype with control system

 Extensive study of separation methods for product,
market study on carbon black-like products.

 Conferences attended for dissemination of Pyrol X
Tyre idea and results

TheNati onal InstituteofTechnology -NorwayTheNati onal InstituteofTechnology -Norway



New: Demonstration activities - DEMO

 Purpose: To bridge the gap between R&D project and
market, to support commercialisation of results from
previous (SME) R&D project.

 Concept: To prove the viability of a new solution (e.g.
testing of prototypes, scale-up studies, performance
verification, market studies, business plan)

 Target: SMEs in FP6 last SME call and FP7 SME calls
(min. 3 SMEs from at least 3 MS/AC).

 SME must be coordinator, SMEs must carry out > 75 %
of the work.

 EU co-funding 0,5 – 1,5 mill. € (50 % of costs),
18 – 24 months project duration.



Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP),
Marie Curie Action under delprogramet ”People”

 FoU-samarbeid mellom private (kommersielle)
bedrifter og offentlige (ikke-kommersielle)
forskningsaktører fra minst to europeiske land
gjennom:

 utveksling av kompetanse mellom sektorene vha utplassering av
forskningspersonale (helst begge veier)

 rekruttering av prosjekt-eksterne forskere

 networking, workshops, seminarer for å dele kunnskap

 Inntil 100 % tilskudd til godkjente prosjektaktiviteter

 Årlige prosjektutlysninger

Kontakt Per Magnus Kommandantvold (pmk@forskningsradet.no)



Eurostars

• Nytt program for forskningsintensive SMB’er (dvs. minst
10% av omsetningen eller minst 10% av de fast ansatte
må være engasjert i FoU)

• Etablert av EUREKA og EU-kommisjonen i fellesskap

• Deltagere fra minst to Eurostars-land må delta (pr. i dag
31 land med)

• Norske SMB’er som når opp vil få 50% av godtatte FoU-
kostnader i støtte

• Søknadene vurderes av et uavhengig internasjonalt
ekspertpanel

• Norske deltagere har kontraktsforhandlinger med
Forskningsrådet og støtten utbetales av Forskningsrådet

• Programmet setter ingen begrensninger i forhold til
bransje, sektorer eller teknologisk område



Eurostars-utlysninger

• 1. utlysning våren 2008 hadde totalt 206 innsendte
søknader. Av disse får 91 finansiell støtte, derav 6 med
norsk deltagelse.

• 2. utlysning: Totalt 317 innsendte søknader, derav 35 med
norsk deltagelse, 22 med norsk prosjektleder. Svært gode
norske evalueringsresultater: Mer enn halvparten av de
”norske” prosjektene er støtteverdige, 6 av disse er blant
de 20 beste.

• 3. utlysning hadde søknadsfrist 24. september 2009.

• Den årlige norske avsetning er øket fra 2 til 5 mill. €.
Medregnet tillegget på 25 % EU-finansiering, betyr dette et
årlig tilskudd til norske deltagere på > 50 mill. NOK.

• Kontakt Bjørn.Henriksen@forskningsradet.no og se
nettsiden www.eurostars-eureka.eu


