Information om planeringsbidrag för ansökningar till
Horisont 2020
Svenska myndigheter ska främja deltagandet i EU:s ramprogram för forskning och
innovation, Horisont 2020. Som stöd till svenska deltagares arbete med att förbereda och
skriva en ansökan till Horisont 2020 erbjuds möjlighet att söka Planeringsbidrag. Här
presenteras fem myndigheters planeringsbidrag. Utöver dessa kan det finnas möjligheter för
lokala och regional bidrag – kontakta ditt lärosäte eller din region för att få veta mer.
Endast ett planeringsbidrag per ansökan är tillåten, oavsett bidragsgivare.
Tabell 1 innehåller en generell beskrivning av planeringsbidragen och tabell 2 beskriver de
olika myndigheternas bidrag med tillhörande länkar.

Vad kan man söka för?

Hur mycket kan sökas?

Planeringsbidrag för att skapa en ansökan
till EU:s forsknings- och
innovationsprogram, Horisont 2020

Maximalt 150 000 SEK.

Vem kan söka?

Sista ansökningsdag

Juridiska personer som avser skicka in en
ansökan till Horisont 2020. De olika
myndigheterna har olika inriktning på sina
bidrag.

Det beror på vilken myndighet som har
bidraget. Vissa har kontinuerligt
ansökningsförfarande och andra har
utlysningar som är öppna en viss period.
Deadline för ansökningen kan variera
mellan 8 till 4 veckor innan EUutlysningen stänger.

Hur görs urvalet?

När betalas bidraget ut?

Ansökningarna bedöms antingen av
externa experter eller internt av
myndigheterna.

De flesta myndigheter betalar ut bidraget
när EU-ansökan är inskickad. VINNOVA
betalar ut bidraget i förskott.
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