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Välkommen till höstens

Informationsmöten om
Horisont 2020
Horisont 2020 är världens största satsning på forskning och

innovation och har en budget på runt 80 miljarder euro under

perioden 2014-2020. Under hösten 2015 öppnar nya

utlysningar inom programmet och för att du ska kunna

förbereda dig på bästa sätt arrangerar VINNOVA, tillsammans

med flera andra forskningsfinansiärer, informationsmöten om

kommande utlysningar.

For an English version please click here

På informationsmötena presenteras innehållet i 2016-2017 års

utlysningar inom Horisont 2020 av handläggare från

EU-kommissionen och VINNOVAs nationella kontaktpersoner samt

experter för de olika programmen. Du får även möjlighet att träffa

utvärderare av Horisont 2020-ansökningar eller representanter från

beviljade projekt som berättar om hur de lyckades.

Informationsmötena äger rum på VINNOVAs kontor i Stockholm

(om inget annat anges) och flera av dem på engelska. Samtliga

möten webbsänds och du kommer att kunna ta del av film och

presentationer på VINNOVAs webbplats både i realtid och i

efterhand (ingen förhandsanmälan krävs).

Följande informationsmöten arrangeras under hösten 2015:

October 8, Food security, sustainable agriculture and

forestry, marine and maritime and inland water research and

the bioeconomy and the Bio-based industries Joint

Undertaking - Registration (in English)

October 13, Smart, Green and Integrated Transport -

Registration (in English)

15 oktober, Inkluderande, innovativa och reflekterande

samhällen - Anmälan (på svenska)

5 november, Säkra samhällen - Anmälan (på svenska)

12 november, Nanosciences, Nanotechnologies, Materials,

Biotechnologies and new Production Technologies -

Registration (in English)

Kommande möten

Nedanstående möten planeras just nu och mer information

kommer på vår webbplats

Praktisk information

När Se datum för respektive

möte i listan nedan

Var Olika platser i

Stockholmsområdet

Hur Anmäl dig genom att

klicka på mötet du vill gå

på i listan nedan och

klicka därefter på Anmäl

dig här/Register here i

inbjudan
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16 november, Hälsa demografiska förändringar och

välbefinnande - Anmälan öppnas senare

9 december, Rymd – Anmälan öppnas senare

Klimatåtgärder resurseffektivitet och råvaror – Datum ej

fastställt

Informations- och kommunikationsteknik – Datum ej fastställt

Vetenskap med och för samhället samt Responsible

Research and Innovation – Datum ej fastställt

Vill du veta mer om respektive område? Ta kontakt med någon av

de nationella kontaktpersonerna för Horisont 2020.

EU-kommissionen arrangerar också informationsdagar och

brokerage events för respektive område inom Horisont 2020 i

Europa. Under dessa dagar får du mer information om innehållet i

kommande utlysningar samt har möjlighet att skapa nätverk och

utbyta idéer med framtida samarbetspartners. För mer information

se EU-kommissionens webbplats för Horisont 2020.

» Mer information om Horisont 2020
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