
Granskingarskráin hjá ES kommissiónini fyri árini 2014-2020

Føroyar luttaka sbrt. avtalu á jøvnum føti við onnur H2020 lond



Fyritøkur í stórum netverkum

Eitt endamál við H2020 er at byggja brýr millum vinnuna og akademiska 

umhvørvi.

Hevur samstarvið um H2020 verkætlan fyritøku við í umsóknini, verður hetta 

at rokna sum fyrimunur, tá mett verður um umsóknina í Brússel.  

Summar fyritøkur luttaka beinleiðis sum stuðulsmóttakarar, tvs. eru við í 

umsóknini.

Aðrar útvega tænastur og framleiðslu til verkætlanina sbrt. avtalu 

eftirfylgjandi. 
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Tríggjar súlur + tvørgangandi skráir
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Einstakur granskari

Velur sjálvur evni

Flytføri Marie-
Curie Actions

ERC
Infrakervi

Ídnaður & vinnulív
Innovation

SME = smáar og 
miðalstórar fyritøku

SME Instrument
Fígging 

Samfelags avbjóðingar
7 ymisk økir, býtt í undirevnir

SC1 Heilsa
SC2 Hav, landbúnaður, matur 

SC3 Orka
SC5 umhvørvi, veðurlag, 

jarðfrøði
SC6 sosial- og hugvísindi

Útboð/Calls í arbeiðsprogrammum

Bottom-up, velur sjálvur evni & Top-down, ES ásetur evni

RIA = gransking & Innovation, IA = Innovation & CSA = Coordination, Support

Freistir, cut-off dagar 



https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html


Society and Enterprise

Umsókn frá vinnufyritøku, sum søkir saman granskara, verður mett av

serligum paneli í Horizon 2020

Málið er, at granskarin skal virka í fyritøkuni í 2 ár. 

Researchers seeking to work on research and innovation projects in an 

organisation from the non-academic sector will be supported via a 

separate multi-disciplinary society and enterprise panel of the European 

Fellowships. 

The objective of this panel is to facilitate career moves between the 

academic and non-academic sectors, to stimulate innovation, and to 

open attractive career opportunities for researchers outside academia.
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SME Instrument
Lítil fyritøka við einum góðum hugskoti

Vil heimsmarknaðin

Tvær fasur:

1. stuðul til menning av framleiðslu - 50.000 evrur

2. størri ætlan fyri framleiðslu, marknaðarføring o.a. Stuðulin verður í mun 

til stødd av verkætlan. Tað ber til bara at søkja í fasu 2. 
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https://ec.europa.eu/easme/en/EIC-sme-instrument

https://ec.europa.eu/easme/en/EIC-sme-instrument


Smáar- og miðalstórar fyritøkur
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Fíggjarligur stuðul til Horizon 2020 umsókn

Granskingarráðið og Vinnuframi kunnu veita fíggjarligan stuðul, tá arbeitt 

verður við umsókn til Horizon 2020.

Granskingarráðið kann játta stovni ella virki upp til kr. 35.000 fyri 

útreiðslur, sum standast av arbeiðinum við einari umsókn. 

Stuðulin verður játtaður eftir umsókn so leingi játtan er tøk. 

Stuðul úr Granskingarráðnum verður latin, tá ið fleiri partar luttaka í 

umsóknini, men stuðul verður ikki latin til einstaklinga umsókn.

Vinnuframi kann veita stuðul í sambandi við umsókn frá minni fyritøku. 

http://www.gransking.fo/fo/adrar-studulsskipanir/studul-til-horizon-2020-umsokn/
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http://www.gransking.fo/fo/adrar-studulsskipanir/studul-til-horizon-2020-umsokn/


National Contact Point
Tykkara kontakt í Føroyum er í Granskingarráðnum & hjá Vinnuframa

Fíggjarligi stuðulin til umsóknarskriving kemur afturat tí ráðgeving, miðling 

og vegleiðing, sum NCPararnir kunnu geva møguligum umsøkjarum.
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