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Nor-Tek Teknologisenter

Dedicated to helping Norwegian companies gain competitive
advantage by providing a total ‘open-innovation’ capability.

Part of the Pera Innovation Network with >600 employees

Not-for profit research and technology development group

R&D - Targeting Practical Solutions

Innovation support and assistance to establish R&D projects

Neutral - Practical Industrial Experience

International Network - International Projects

Located in Oslo Research Park - Forskningsparken



26 coworkers with various skills - PhD, MSc, BSc, Engineers
10 years experience with R&D work and management of 23 EC
projects within FP5 – FP6 – FP7
>30 successful proposals to FP5, 6 and 7
Experience with proposals, negotiations and delivery of various types;
IP, STREP, R4SME Associations, R4SMEs
Both Coordinator and RTO in projects
Partner in FP-projects within material technology, ICT, recycling,
electronics, industrial processes, surface treatment etc.
Laboratories and workshops with appropriate equipment
Prototype build of industrial processes and access to workshops with
industrial equipment related to polymer processes, industrial microwave

Nor-Tek Teknologisenter - Competence/skills areas



Nor-Tek Teknologisenter - Competence/skills areas

Competencies within ICT, Electronics, Sensor technology, Control
systems, Industrial processes, Industrial design/CAD, Recycling
processes, Biotechnology, Microbiology, Biology, Organic chemistry
R&D performer
Management of projects - Coordinator
Crossfunctional projects
Extensive cooperation; National & International R&D - Universities -
End-users
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€€1,7511,751

IdeasIdeas
€€7,4607,460

EuratomEuratom
€€2,7512,751

PeoplePeople
€€4,7284,728

The Opportunity For Cost Leverage
Framework Programme Seven

€54Bn

6,050

1,935

9,110
3,500

2,300

1,900

4,180

610
2,780 Health

Food

IST

NMP

Energy

Envt

Transport

SSH

Sec and Space

ICT

Definite €1.6Bn in
technically

unrestricted calls

Definite €1.6Bn in
technically

unrestricted calls

Possible €1Bn in
technically suitable

calls

Possible €1Bn in
technically suitable

calls



Noen facts om FP 7 og Research for SME Associations

EU-kommisjonen har satt av €54 Mrd til FP7 over 7 år

€ 1,6 Mrd avsatt til Research for SMEs og Research for SME
Associations

De 3 første Calls innen R4SMEs og R4SME Associations:

R4SMEs, antall søknader: 590 - 673

R4SMEs, antall over terskel: 260 – 320 = ca 40-55%

R4SMEs, antall finansiert: 95-132 = ca 15-19%

R4SME Associations, antall søknader: 170-380

R4SME Associations, antall over terskel: ca 60 = ca 15-35%

R4SME Associations, antall finansiert: ca 25 = ca 7-15%

Research for SMEs – ny prosjekttype - DEMO activities kommer i
2010



Research for SMEs
Development of a product, process or service to achieve exploitable ed IPR

Driven by a group of SMEs which subcontract R&D to R&D organisations

Usually 5-7 SMEs and others – at least 2 RTD performers

Budget ca €1,5mill. - normally 2 years projects

Research for SME Associations
Develop technical solutions to problems common to a large number of
SMEs in specific industrial sectors or segments

Driven by SME associations (AGs), which subcontract R&D to R&D
organisations

Usually 3 SME-AGs or one European SME-AG, 3-5 SMEs and others and at
least 2 RTD performers

Budget usually €2,5 – 3,5 mill. - normally 3 years projects



Prosjektfaser

Evaluering og utvelgelse av gode konsepter

Søknadsutvikling, pre-evaluering og innsendelse

Partnersøk – industrielle partnere, RTD organisasjoner, AG’er

Kontraktsforhandlinger

Prosjektgjennomføring og rapportering



Erfaringer og suksesskriterier….og utfordringer

Evaluering og utvelgelse av konsepter for prosjektutvikling

R4SME Associations-prosjekter ofte mer prosess- enn
produktorientert

Solide bransjeorganisasjoner for R4SME Associations

Klare sosio-økonomiske mål iht. EUs prioriteringer

Klart beskrevne innovasjoner

Klart beskrevet løsningsmetodikk, risiki og alternative løsninger

EC legger stor vekt på kommersielt fokus og troverdige
tallfestede markedsmål; både for SMB-deltakere og EU

For R4SME Associations – vekt på kommersiell verdi for
medlemmer av bransjeorganisasjonene



Erfaringer og suksesskriterier….og utfordringer

Søknadsutvikling, pre-evaluering og innsendelse

Én erfaren søknadsansvarlig med leveringsevne - skriveteam

Få raskt på plass sosioøkonomiske drivere, innovasjon og marked

Dekke alle punkter i ECs writing- og evaluerings-guidelines –
evaluatorene sjekker begge!

Innhente CV’er, bedriftsbeskrivelse og budsjettdata i tide – bli
kjent med kontaktperson for raskere oppfølging

Viktig å avklare IPR på søknadsnivå – REA (Research Executive
Agency)/EC legger stor vekt på overensstemmelse søknad-DoW-
Consortium Agreement

Fornuftig med uavhengig intern-evaluering før innsending – sjekk
av eligibility

Ha eligible søknad inne 1 døgn før deadline- EPSS kan kollapse



Erfaringer og suksesskriterier….og utfordringer

Partnersøk – AG’er, industrielle partnere, FoU-organisasjoner

For R4SME Associations – deltagere kan finnes blant
organisasjonenes egne SMB-medlemmer eller medlemsbedriftenes
leverandørkjede

Europeiske nettverk

Databasesøk på bransjer

Organisasjoner og bedrifter som deltar i andre prosjekter

Organisasjoner med søketjenetser



Erfaringer og suksesskriterier….og utfordringer

Kontraktsforhandlinger

Forstå rollene til SO/PO og LO – hvem er ansvarlig for hva

Møte godt forberedt til møte med PO – bli kjent med SO/PO og
deres personlighet

Være tidlig ute – forberede bedrifter på å ha regnskap, firmaattest
mv. klart

Bistå uerfarne SMB med utfylling av skjemaer

Følg alle deadlines fra PO/SO/URF nøye

Ha kopier av alle dokumenter elektronisk og lett tilgjengelig – ikke
sjelden re-sending av dokumenter som blir borte i EC

Bruk av kurer (f.eks. DHL) – sporbarhet

NEF/URF og PIC vil gjøre livet for søkere enklere fremover



Erfaringer og suksesskriterier….og utfordringer

Prosjektgjennomføring og rapportering

Alle partnere bør delta på spesielt kick off- og mid-term møtene

Følg deadlines og sjekk alle dokumenter som sendes ved
rapportering

PO’ene administerer opp til 50 prosjekter hver og har begrenset
tid pr prosjekt - kan irriteres og har betydelig makt…

Hold god kontakt med SO/PO, men presenter løsninger – ikke
problemer

Som koordinator – hold oversikt over tidsbruk for hver partner for
å sikre inkind-tid

Ha gode arkiv av alle dokumenter – audit for SMB mer sannsynlig
i FP7


