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Hvor skal vi plassere Joint Programming i det
europeiske samarbeidet

1. Joint Programming
prosess for å utvikle et rammeverk der en setter sammen
og integrerer europeiske og nasjonale satsinger for å møte
de store samfunnsmessige utfordringene knyttet til helse,
mat, energi og klima

2. Joint programming Initiative (JPI)
definerer konkrete utfordringer og organiserer en
samordnet FoU-satsing for å styrke kunnskaps-grunnlaget
for tiltak

3. Politisk forankring
JPI-samarbeidet basert på politiske beslutninger såvel på
europeisk som på nasjonalt nivå. Variabel geometri



Policies

Programmes

Fields/Areas

Projects

FP5 FP6

COST

Thematic Networks

Shared Cost

Projects

NoE, IP

169’s, 171’s

SME Measures

STREPs

Technology Platforms

ERC PPP’s

JETIs

FP7 FP8

R4A’s, R4SME’s

Joint Infrastructures

EUROSTARs

Joint Programming

Collaborative research

EIT

EIP’s

EU 2020:“Innovation union”

EU 2010:“Lisbon agenda”

ERA-NET, ERA-NET+

The path towards Structuring and
Integrating EU and R&D

Integrating EU

(from Earto)



Hvordan identifiseres en JPI

 Joint programming er et av de fem politiske initiativene for å
realisere ERA

 Egen komité (GPC) for medlemslandene og assosierte land
med mandat å fremme forslag til konkrete satsinger, JPI

 Alle land kan initiere en JPI. GPC vurderer robustheten i
forslagene, men uten å forplikte seg til å delta

 GPC identifiserte 3 JPI-satsinger for et år siden, og 6 nye i
møtet 4. mai år.

 Europakommisjonen avklarer sin deltakelse i Rådsmøter,
delegatene til GPC tilsvarende i forhold til nasjonale
myndigheter

 For hver av JPIene utarbeides en Template der de store
utfordringene defineres og behovet for samordnet
forskningsinnsats begrunnes



Hva slags organisasjon har en JPI

 Styret - Management Board (MB) består av to medlemmer
fra hvert land. Hvert land en stemme. MB organiserer seg selv
med styreleder, arbeidsutvalg og sekretariat. Medlemmene i
MB er på høyt nivå i departement og/eller
forskningsfinansierende organisasjoner

 Sekretariatet plasseres i et av deltakerlandene, med virtuelt
samarbeid til andre lands deltakende organisasjoner

MB støtter seg på to utvalg; et vitenskapelig råd og et (eller
flere) for sluttbrukere og interesseorganisasjoner

 Når et land oppnevner medlemmer til MB så inngår landet et
forpliktende samarbeid om utviklingen av respektive JPI

 Invitasjonen til MB er åpen og et land kan selv velge når det
vil bli representert i MB


