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Joint Programming i EU

• ERA Grønnbok 2007

• Rådskonklusjoner desember 2008

– Etablerer GPC-komiteen for å identifisere
tema for felles programmer og fastsette
”Framework Conditions”

– Tema skal være globale eller felles
europeiske utfordringer
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Identifikasjon av tema

• Alzheimer – pilotinitiativ startet under fransk
formannskap 2. halvår 2009.

• ”First Wave” november 2009 – GPC-komiteen
velger tre temaforslag som var
gjennomarbeidet (”mature”) og hadde bred
støtte. Konkurranseevnerådet vedtar endelig
oktober 2010.

• ”Second Wave” mai 2010 - GPC-komiteen
slutter seg til seks temaforslag med bred
støtte.
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Målbildet i Klima for forskning

Bedre helse og
helsetjenester

Velferd og
forskningsbasert

profesjonsutøvelse

Kunnskapsbasert
næringsliv i hele

landet

Et velfungerende forskningssystem

Høy kvalitet i forskningen

Effektiv utnyttelse av resultater og ressurser

Internasjonalisering av forskningen

Globale
utfordringer

Næringsrelevant
forskning på strategiske

områder

• 9 forskningspolitiske mål

• Fra innsats til resultat
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10 ”grand challenges”

1. Combating Neurodegenerative Diseases, in
particular Alzheimer’s disease (pilot)

2. Agriculture, food security and climate change

3. Cultural heritage and global change – a new
challenge for Europa

4. A healthy diet for a healthy life

5. Connecting Climate Knowledge for Europe

6. Healthy and productive seas and oceans

7. The microbial challenge - An emerging threat to
human health

8. Urban Europe – Global challenges, local solutions

9. Water challenges for a changing world

10.More Years, Better Lives - The Potential and
Challenges of Demographic Change;
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Nasjonal koordinering og forankring

• Nasjonal forankring gjennom ”Klima for
forskning” – KD som koordinerende
departement.

– EØS-spesialutvalget og Departementens
forskningsutvalg som fora for drøfting

• Sektorprinsippet i norsk forskningspolitikk
gjelder også her

• Oceans-initiativ og deltakelse i to JPI-er
behandlet i regjeringen

– A healthy diet for a healthy life

– Agriculture, food security and climate change
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Hva nå?

• Ennå uklart hvordan de felles programmene
vil se ut, men potensielt stor betydning.
Blanding av arbeidsdeling og felles utlysning??

• Deltakelse krever økonomiske og
menneskelige ressurser! I hvilke JPIer er det
særlig viktig å delta? Og hva kan Norge bidra
med?

• Prioritere ”Healthy and Productive Seas and
Oceans” høyt!


