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Horizon 2020 er ikke en lukket klub for  
de 28 EU-medlemslande. Tværtimod er 
en af ambitionerne med programmet at 
tiltrække kloge hoveder uden for EU, så 
Europa som region kan stå distancen i en 
globaliseret verden, hvor der dystes på 
talent, viden og innovative idéer. Status 
halvvejs i programmet er, at Horizon 2020 
har imødekommet ansøgninger fra ikke 
mindre end 131 lande rundt om i verden.  
87 af disse lande tilhører gruppen af så-
kaldte tredjelande, som ikke automatisk 
får midler fra Horizon 2020 men alligevel 
finder det attraktivt at deltage. Opgørel-
ser viser, at disse tredjelande udgør 2,5 % 
af deltagerne i Horizon 2020. Selv uden 
økonomisk støtte fra EU trækker det altså 
at deltage i internationale projekter med 
dygtige forskere og virksomheder fra  
Danmark og andre europæiske lande.

Den stærkeste internationale magnet i 
Horizon 2020 er programmet for forsker-
uddannelse og -mobilitet, Marie Skłodow-
ska-Curie Actions. Programmet tiltrækker 
talentfulde forskere uden for EU og står 
for mere end halvdelen af tredjelandenes 
deltagelse i Horizon 2020.

På listen over de mest aktive tredjelande  
er stærke forskningsnationer som USA, 
Canada, Australien og vækstøkonomier 
som Kina og Brasilien. Nogle af landene har 
selv etableret medfinansieringsordninger, 
der sikrer, at deres egne forskere og virk-
somheder får finansieret deres aktiviteter  
i Horizon 2020 via nationale ordninger.  

Hvad med Danmark – har vi globalt  
udsyn? Har vi taget Horizon 2020’s  
åbenhedsmantra til os, og bruger vi  
det til at sætte dansk viden på verdens-
kortet? Ja, vi er godt med. Danske forskere 
og firmaer har fået øjnene op for, at  
Horizon 2020 rækker længere end EU’s 
ydre grænser. Danmark samarbejder med 
knap 200 forskere og virksomheder fra 
lande som USA, Kina og Israel.

Og netop i verdens mest innovative 
regioner har Danmark placeret innovati-
onscentre. De syv centre er etableret af 
Uddannelses- og Forskningsministeriet 
i samarbejde med Udenrigsministeriet. 
Innovationsattachéernes fornemmeste 
opgave er at brande dansk viden og  
åbne dørene for danske forskere og  
virksomheder i det pågældende land. 

I magasinet kan du møde en håndfuld af  
de danske forskere, der i det daglige sam-
arbejder med forskere og virksomheder i 
lande som Israel, Kina og USA. Sammen 
med innovationsattachéerne sætter de 
dansk viden på verdenskortet og bidrager 
til at løse store globale samfundsmæssige 
udfordringer. Du kan også blive klogere på 
de forskellige muligheder og regler, der gæl- 
der, når samarbejdet rækker uden for EU. 

God læselyst – og god rejse! 

Lille, store verden 

At rejse er at leve. Det gælder også for forskere og virksomheder 
i Danmark, der ’lever’ af at samarbejde med andre lande. Med 
den politiske målsætning ’Open to the World’ inviterer Horizon 
2020 til globalt videnssamarbejde med lande syd, nord, øst og 
vest for Danmark. 

Brobyggere med udsyn

Danske innovationscentre og attachéer rundt om i verden 
bygger bro til lokale og regionale forsknings- og innovations- 
miljøer. Innovationsattaché Ann-Christina Lange svarer på 
fem skarpe om at bygge bro mellem Danmark og Israel.

Hvordan hjælper I danske forskere og 
virksomheder med at finde partnere? 
I innovationscentret i Israel - ICDK Tel  
Aviv - konkretiserer vi de strategiske ind-
satsområder og faglige styrkepositioner, 
hvor det giver mening, at danske forskere 
danner partnerskab med israelske forskere. 
De fleste af vores forskningsrelaterede  
aktiviteter tager sigte på, at deltagerne 
på et senere tidspunkt sammen søger om 
finansiering til projekter gennem Horizon 
2020. Via tematiske workshops og semi-
narer i Israel og i Danmark hjælper vi danske 
vidensinstitutioner og virksomheder med 
at møde israelske partnere inden for et 
konkret opslag. På den måde skaber vi  
den indledende kontakt mellem forskere 
og virksomheder i Danmark og Israel og 
gøder jorden for fremtidigt samarbejde. 

Hjælper I udenlandske forskere med 
at finde danske partnere? 
Ja, og naturligvis særligt israelske forskere.
Det sker gennem vores generelle aktiviteter, 
f.eks. ved matchmaking- aktiviteter under 
besøg fra danske delegationer. Men vi har 
også løbende samarbejde med vores kolle-
ger i UFM samt gode kontakter til alle 
relevante miljøer i Danmark, og så benytter 
vi os af tætte bånd til den israelske am-
bassade i Danmark. Ambassaden afholder 
f.eks. møder og seminarer med israelske 
partnere i Danmark. 

Hvordan kan man finde internationale 
partnere via innovationscentrene?
Det er altid en god idé at kontakte inno-
vationsattachéen i det land, hvor man er 
på udkig efter partnere. Og så selvfølgelig 
holde øje med vores arrangementer på 
ICDK hjemmesiden og sociale medier.  
En anden mulighed er at organisere en 
delegationsrejse til landet, hvor man  
kan få identificeret de rette partnere og 
afholde de indledende møder. Her kan vi 
også hjælpe – både med at identificere  
relevante partnere og med at sammen-
sætte et stærkt fagligt program for turen. 
Man er naturligvis altid velkommen til at 
tage en snak med vores kolleger hjemme  
i Danmark i UFM om, hvilke muligheder 
centrene tilbyder.

Hvad er innovationscentrenes styrke?
Vores styrke er, at vi har viden om og en 
stærk tilknytning til landenes vidensmiljøer. 
Vi kender landenes styrkepositioner og har 
tætte relationer til mange vidensinstitu- 
tioner. Dermed kan vi kvalificere valget  
af partnere og hjælpe med det indledende 
strategiske arbejde, som forskerne og  
virksomhederne ikke nødvendigvis selv  
har det store overblik over eller ressourcer 
til. Derudover har vi et indgående kend-
skab til den lokale kultur og kan fungere 
som oversættere af kulturelle koder.

Er vi rustede til internationalt samarbejde?
Vores oplevelse er, at danske forskere  
er meget opmærksomme på de positive  
gevinster ved internationalisering og  
derfor er godt rustede til at søge Horizon 
2020. Vi oplever til gengæld, at videns- 
tunge virksomheder har sværere ved at 
afsætte tid og ressourcer til at indgå i et 
længere ansøgningsforløb med internatio-
nale partnere. Og den indledende investe-
ring er ofte afgørende for, om samarbejdet 
strander eller bliver en succes.

Ann-Christina Lange
Innovationsattaché 
Tel Aviv, Israel    

Anders Ødegaard
Kontorchef
Styrelsen for Forskning 
og Uddannelse 
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”Danske forskere og firmaer har 
fået øjnene op for, at Horizon 
2020 rækker længere end EU’s 
ydre grænser.”

EUindblik

FACTS 
De 7 innovationscentre ligger 
i Shanghai, Silicon Valley
München, São Paulo, Seoul, 
New Delhi og Tel Aviv

Læs mere: icdk.um.dk og 
ufm.dk/blogs

http://icdk.um.dk
https://ufm.dk/blogs


Bip. Bip. Bip. Når kassedamen i fremtiden 
bipper oksebøffer ind, kan de måske være 
pakket ind i en helt særlig emballage. 
Nemlig en indpakning, som med en anti-
bakteriel overflade af naturlige olier uska-
deliggør mikroorganismer såsom bakterier 
og svampe. Det er i hvert fald visionen i 
EU-projektet NANOPACK, hvor israelsk  
innovation og dansk ekspertise mødes. 
Men før fødevarer indpakket i det nye  
materiale bestående af plast, olier og nano- 
strukturer havner i supermarkedernes 
kølediske, skal hele processen med at 
fremstille emballagen og indpakke føde- 
varerne undersøges ud fra et sundheds-  
og arbejdsmiljøperspektiv. Og det er her 
forskerne Karin Sørig Hougaard og Ulla  
Vogel fra Det Nationale Forskningscenter 
for Arbejdsmiljø, NFA, kommer ind i billedet.   

Varen skal være i orden
”Vores første bidrag i projektet var at vur-
dere nanostoffernes farlighed. Derudover 
kom vi med retningslinjer for håndteringen 
af stofferne i den industrielle fremstilling,” 
siger Karin. De næste skridt for de danske 
forskere finder sted på både en produk-
tionsvirksomhed i Belgien og i NFA’s eget 
laboratorium i Danmark, forklarer Karin: 
”Vi har været i Belgien for at måle, om  

der frigives eller spredes nanopartikler til 
omgivelserne under produktionen af den 
nye plastikemballage. Bliver medarbejderne 
udsat for skadelige partikler i produktions- 
processen? Det næste, vi er gået i gang 
med, er at teste nanomaterialets giftighed. 
Og i løbet af foråret laver vi forsøg med 
mus for at se, om der er sundhedsmæssige 
risici forbundet med at indånde det nye 
materiale.” 

”Når vi har samlet alle data og kan karak-
terisere nanopartiklerne, så kan vi komme 
med langt bedre og mere videnskabeligt 
baserede retningslinjer for håndtering af 
nanomaterialerne i produktionen,” uddyber 
Karin og fortsætter: ”Vi er meget opmærk-
somme på, at der ikke sker en højekspone-
ring for sundhedsskadelige nanomaterialer 
i forbindelse med brug af det nye emballa-
gemateriale.”     

Dansk viden på bordet
På spørgsmålet om hvad det betyder for 
NFA at være med i et internationalt inno-
vationsprojekt, svarer Ulla Vogel: ”For os er 
NANOPACK en rigtig god mulighed for at 
udbrede vores viden om et sikkert og sundt 
arbejdsmiljø. Her bidrager vi med viden, som 
ellers ikke ville komme med. Vi er den eneste 
partner, der dækker arbejdsmiljøaspektet i 
NANOPACK. Vi oplever, at vores viden bliver 
taget alvorligt. Alle forskere lytter til os, og 
det er rigtig positivt.” Arbejdet med nogle 
helt andre materialer og brancher er et plus 
for NFA, pointerer Ulla: ”For en forsknings- 

institution som NFA er det vigtigt at komme 
med i internationale innovationsprojekter, 
hvor der udvikles nye nanoprodukter og 
-teknologier. Det udvider vores viden om 
toksiciteten i nye nanomaterialer, der  
potentielt kan blive fremtidens materialer 
inden for forskellige felter.” Det styrker  
NFA’s vejledning om, hvilke nanomaterialer, 
der er farlige, og hvilke forholdsregler, man 
skal tage i produktionen.  

Videnshandel ud over EU’s grænser  
Udveksling af viden internationalt er  
også et af de store plusser for Karin ved  
at deltage i NANOPACK: ”Jeg synes, det  
er vigtigt, at al den viden om nanopartikler 
og sikkerhed, der er lavet i især Europa  
og USA gennem de sidste ti år og i vores 
projekt, nu bliver samlet og udbredt til  
forskere, fremstillingsvirksomheder og  
fødevarevirksomheder.” I projektet får  
NFA også udbredt europæisk håndtering  
af arbejdsmiljø og produkter til lande uden 
for Europa, understreger Karin: ”I en tid, 
hvor der er meget fokus på bæredygtig 
produktion og produkter, er det vigtigt,  
at produkterne er fremstillet med mindst 
mulig risiko. Især hvis fødevarerne indpak-
ket i det nye nanomateriale skal finde frem 
til hylderne i supermarkeder i Europa.”   

Samme ’sprog’ – forskellig arbejdsgang
NANOPACK tæller 18 partnere fra 11  
forskellige lande, og de to danske forskere 

oplever flere ligheder end forskelle i sam- 
arbejdet med lande i og uden for EU. 
”Samarbejdet med Israel fungerer fint.  
Deres forskere er rigtig dygtige, og 
projektledelsen er yderst professionel.  
Vi samarbejder på samme måde med  
israelerne som med de andre europæere 
i projektet. Naturvidenskab taler jo det 
samme ’sprog’ på tværs af hele verden,” 
siger Ulla. På et punkt oplever hun dog, at 
NANOPACK adskiller sig fra projekter med 
kun europæiske partnere: ”Vi fik et tidsre-
gistreringsskema, hvor arbejdsugen gik fra 
søndag til torsdag, fordi fredag er jødisk 
fridag.” Karin skulle også lige vænne sig til, 
hvornår israelerne har fri. ”De første forret- 
ningsmøder lå tidligt mandag morgen, idet 
søndag er arbejdsdag i Israel. Men jeg vil 
helst ikke bruge min søndag på forretnings- 
rejser, så nu er vi enige om at holde møder 
fra tirsdag til torsdag,” slutter Karin, der 
glæder sig til det næste statusmøde i marts 
i Haifa, hvor alle i konsortiet er samlet.   

Nanoindpakket kød, fisk og ost i kølediskene. Sådan lyder 
israelske forskeres innovative bud på at forhindre madspild 
og madforgiftning. Men før nanoindpakkede fødevarer kan 
komme i indkøbskurven, skal de sundheds- og arbejdsmiljø- 
mæssige aspekter undersøges. 

Scanning 
af ny nano-
emballage

Karin Sørig Hougaard
Semiorforsker
Det Nationale 
Forskningscenter for 
Arbejdsmiljø, NFA

Ulla Vogel
Professor
Det Nationale 
Forskningscenter for 
Arbejdsmiljø, NFA
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”Alle forskere lytter til os, og 
det er rigtig positivt.”

EUindblik

FACTS 
Nanopack innovationsprojekt

11
lande

57
mio. kr. i EU-støtte

3
års varighed 
01.01.17 – 31.12.19

Læs mere: nanopack.eu

http://nanopack.eu


Spørger man Søren Brunak, var EU’s  
forskningspolitik på sundhedsområdet  
op gennem 00’erne præget af manglende  
udsyn. Amerikanske forskere kunne ikke  
få del i EU-budgettet til sundhedsforsk-
ning, også selvom europæiske forskere 
var meget velkomne i forskningsprojekter 
betalt af f. eks. det amerikanske forsknings- 
agentur National Institute of Health (NIH).  
Dengang var der kun få programmer i 
EU-regi, som inviterede til internationalt  
samarbejde. 

Frit valg på alle hylder
Men denne ubalance mellem Europa og 
USA blev ændret. Det skete blandt andet 
med EU’s 7. rammeprogram (FP7), forklarer 
Søren: ”EU ville gerne intensivere antallet 
af oversøiske partnere i EU-finansieret 
sundhedsforskning. Man blev meget op-
mærksom på, at det ikke er en god idé,  
at Europa isolerer sig og kun finansierer 

 
 

’interne’ projekter.” Det globale udsyn blev i 
2015 udbygget med forskningskommissær 
Moedas' tre O’er: Open innovation, Open 
Science og Open to the World. De visioner 
om åbenhed overfor EU’s omverden bliver 
med de nye arbejdsprogrammer for 2018-
2020 til virkelighed. Det glæder Søren 
Brunak: ”Forskningen og den kommercielle 
verden er international og globaliseret. Det 
at man har frit valg på alle hylder, og at 
man kan tage de allerbedste og relevante 
partnere med ind i projekter, det er rigtig 
godt.”

Kikkerten peger mod vest
Men hvorfor er USA vigtig for Europa?  
Ifølge Søren Brunak betyder det meget, 
at USA bærer den teknologiske førertrøje 
i den globale konkurrence: ”Der er utrolig 
megen teknologiudvikling, der foregår i 
USA. Mange af de teknikker, man hyppigt 
bruger i forskning på f.eks. det toksikolo-
giske felt, er fortrinsvis udviklet i USA. Det 
gælder blandt andet genomsekventering og 
andre screeningsteknikker.” Den amerikan-
ske model adskiller sig også ved, at de ofte 
hælder rigtig mange penge ind i projekter, 
der bruger teknologierne tidligt i udviklings-
processen, uddyber Søren: ”For europæere 
er det nogle gange svært at forestille sig, at 
man overhovedet ville kunne rejse penge på 
samme måde. Men for amerikanerne er det 
en måde, hvor de både støtter deres egen 
videnskab og de kommercielle aspekter.”  

De virksomheder, der leverer teknologi 
til forskning, er meget tidligt inde i loopet  
og nyder godt af fundingen.” Som konkret 
eksempel på den amerikanske model frem- 
hæver Søren initiativet omkring præcisions- 
medicin. Her koblede USA stimuluspakker 
til sundhedsindustrien sammen med  
akademisk sundhedsforskning.  

De bedste på feltet
Søren slutter med en opfordring til, at  
man altid vælger de bedste partnere i 
verden uanset sprog og nationalitet: ”I 
FP7-projektet MetaHIT – et omfattende 
studie af tarmbakterier – gik kineserne ind 
i projektet, og det gjorde det europæisk- 
kinesiske projekt meget stærkere end det 
konkurrerende amerikanske projekt. Europa 
fik en stærk position, fordi kineserne 
medfinansierede projektet med blandt  
andet datagenerering. Så Open to the 
World er ikke bare lutter samarbejde og 
romantik.” Forskningens natur er for Søren 
lige dele samarbejde og konkurrence på 
kvalitet: ”Nogle gange kan det betale sig 
bare at konkurrere, mens det andre gange 
kan betale sig at samarbejde.”

For professor i bioinformatik Søren Brunak er EU’s vision 
’Open to the world’ nødvendig i en globaliseret forsknings-
verden. Selv har han flere globale forskningsprojekter på 
CV’et, og samarbejdet rækker ofte over Atlanten til førende 
forskere og farmaceutiske firmaer i USA.

”Forskningen og den 
kommercielle verden er 
international og globaliseret.”

Globale 
konkurrenter
eller kolleger

Søren Brunak
Professor og 
forskningsdirektør 
Novo Nordisk 
Foundation Center 
for Protein Research 
Københavns Universitet
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PROJEKTER 
med globalt udsyn

Søren Brunak samarbejder også  
på tværs af Atlanten i såkaldte  
private-offentlige partnerskaber  
finansieret af IMI - Innovative  
Medicines Initiative. Her arbejder 
han sammen med amerikanske 
firmaer som Eli Lilly og deres  
europæiske datterselskab om at 
forbedre udviklingen af lægemidler 
til behandling af diabetes. 

”IMI er et andet område, hvor  
man ser på EU-projekter på en  
mere globaliseret måde. Det er  
dog anderledes end Horizon 2020, 
idet partnerskaberne er mere præ-
kompetitive. Konkurrerende firmaer 
bliver enige om, hvilke emner de 
sammen kan støtte op om,” forklarer 
Søren og fortsætter: ”Det er typisk 
medicin-relaterede projekter, som 
ingen af farmafirmaerne selv har  
råd til eller selv kan lave, fordi de 
ikke har adgang til patient samples. 
Her kan amerikanske firmaer med 
deres europæiske datterselskaber 
indgå i et mere bredt globaliseret 
samarbejde med den akademiske 
verden i Europa.” 

Læs mere: ufm.dk/h2020/imi

https://ufm.dk/forskning-og-innovation/tilskud-til-forskning-og-innovation/eu-og-internationale-programmer/andre-programmer-i-horizon-2020/imi-innovative-laegemidler


Det globale projektkonsortium NoWA har 
nye bæredygtige biogasteknologier på 
menukortet. En af forskerne i projektet er 
Morten Birkved, lektor på DTU og ekspert 
i miljøvurdering af landbrugssystemer og 
-teknologier. ”Vi vil i projektet NoWA af- 
prøve, miljøvurdere og sammenligne tekno-
logier, der kan håndtere og udnytte forskel-
lige former for landbrugsaffald og omdanne 
det til blandt andet biogas og kemikalier.”
På DTU vil man blandt andet udvikle forsk-
ningsbaserede metoder til at miljøvurdere 
de biogasteknologier, som udvikles i NoWA. 
Morten præciserer: ”Hvordan påvirker disse 
teknologier miljøet? Har de en positiv eller 
negativ effekt på miljøet? Vores teknolo-
giske ambition er selvfølgelig, at det bliver 
bedre. Men om det reelt er det, der sker,  
ved vi først, når teknologien bliver afprøvet 
i praksis og testet i forskellige landbrugs-
miljøer og affaldssammensætninger.”

Plusserne 
Med på holdet i NoWA er også Kina, frem-
hæver Morten og pointerer, at et projekt-
konsortium uden Kina ville have en be-
grænset mulighed for at afprøve og vurdere 
biogasteknologien og dens globale poten-
tiale. Med de kinesiske partnere får NoWA 
adgang til en større variation i landbrugs-

affald, så man undgår at udvikle ekstremt 
dyre teknologier, der kun egner sig til euro-
pæiske forhold og afgrøder. ”Med Kina får 
vi afprøvet teknologier og teser under helt 
andre regionale og geografiske betingelser 
og med mere ’eksotiske’ afgrøder end dem, 
vi kender i Europa. Det betyder, at vi udvikler 
et setup, der er meget mere robust og bredt 
anvendeligt,” siger Morten og fortsætter: 
”Mangfoldigheden fra nord til syd i Kina  
er både teknologisk og afgrødemæssigt 
meget større end fra nord til syd i Europa.” 

Udover de teknologiske gevinster ved det 
kinesiske samarbejde, så er der også en 
klar markedsmæssig gevinst ved at have 
kineserne med: ”Hvis man som forsker eller 
virksomhed vil igennem til de nye økonomi-
er i verden, så er Kina et godt sted at starte. 
Kina repræsenterer et gigantisk marked.  
Vi udvikler en rigtig dyr teknologi, som i 
Kina bliver tilpasset de problemstillinger, 
som lande med Kinas udviklingsniveau  
repræsenterer.”

Kend den kinesiske kultur  
Morten anbefaler, at man sætter sig ind i 
den kinesiske kalender og kultur. ”Man skal 
oparbejde en åbenhed i konsortiet, så de 
kinesiske forskere ikke fortier ting af ren og 
skær høflighed,” forklarer Morten. Hans per-
sonlige erfaring er, at ansøgningsprocessen 
kan være hård, og at det er centralt at få 
kinesernes input til ansøgningen og forplig-
telse til tiden. Men for Morten har det været 
det hele værd: ”Bagefter har det været en 
meget positiv oplevelse at samarbejde med 
Kina. De kinesiske partnere er meget enga-
gerede, kommunikative og fuldt ud på højde 
med de europæiske partnere i konsortiet.” 

”Så jeg kan ikke se, hvorfor man ikke skulle 
have Kina med,” slutter Morten, der sender 
en ny ansøgning til Horizon 2020 i rigtig god 
tid – og igen med forskere fra riget i midten.       

Mangel på jod er en af de helt store  
syndere, når læger kigger på årsagerne  
til sygdomme i stofskiftets ’motor’ – 
skjoldbruskkirtlen. I Danmark tilsætter  
vi derfor jod til salt, så vi får tilstrækkeligt 
med jod. Nogle europæiske lande tilsætter 
jod til køernes foder og har derfor traditi-
onelt haft et tilstrækkeligt jodindtag via 
jodrige mælkeprodukter. Mens andre lande 
som Israel ikke har en effektiv politik          
vedrørende befolkningens indtag af jod. 

Jodbehov på landkortet 
En kilde til befolkningens jodindtag er
grundvandets indhold af jod. Dette varierer 
alt efter, hvor man placerer sig på land- 
kortet: ”Det er vidt forskelligt fra land til 
land, og befolkningernes behov for jodtil-
sætning er derfor også meget forskelligt 
fra land til land. Historisk set har det været 
helt galt, når man kommer ned i Schweiz 
og alpeområderne, hvor der virkelig har 
været store problemer med jodmangel og 
følgesygdomme,” forklarer seniorforsker 
Betina Heinsbæk Thuesen fra Center for 
Klinisk Forskning og Forebyggelse, Bispe-
bjerg-Frederiksberg Hospital. 

Hvordan navigerer man så rundt i data 
om jodrelaterede sygdommes udbredelse, 
omfanget af recepter, diagnoser og antal-
let af operationer for struma på tværs af 
Europas landegrænser? Det er forskere fra 
27 lande i gang med at finde ud af i forsk-
ningsprojektet EUthyroid. 

’Oversættelse’ af data 
Seniorforsker Betina Heinsbæk Thuesen 
står i spidsen for den del af EUthyroid, der 

indsamler og sammenligner registerdata 
fra de involverede lande. Det kan kræve 
en del 'oversætterarbejde', forklarer Betina: 
”Min rolle er at skabe et fundament for at 
sammenligne data fra forskellige registre. 
Data fra de nordiske lande kan vi umiddel- 
bart sammenligne, idet sundheds- og 
medicindata er indsamlet nogenlunde på 
samme måde. Mens eksempelvis regionale 
registre i Catalonien og data fra forsikrings- 
selskaber i Tjekkiet først skal grupperes og 
behandles, før de kan sammenlignes med 
f.eks data fra de skandinaviske lande.”

Danmark har styr på ruten
Følger vi kompasset mod nord, er den  
danske løsning værd at prale af: ”Vi har  
i 2000 indført et obligatorisk jodberigel-
sesprogram, og i modsætning til andre 
lande har vi været rigtigt gode til at  
overvåge udviklingen. Vi har fulgt rigtigt 
godt med både i befolkningsbaserede  
studier og i hospitalsregistre – så vi har 
godt styr på, hvad effekten har været af 
programmet. Det er ret enestående.” 

Israel sætter ny kurs 
Et af de lande, som Betina samarbejder 
tæt med i EUthyroid, er Israel. Samarbej-
det med Israel er win-win. Via projektet 
får Israel løftet deres forskningsmæssige 
og sundhedspolitiske indsats på området. 
”Israel er ikke ret langt på området, og de 
har faktisk ikke vidst, at de lå lavt i forhold 
til WHO’s anbefalinger til jodindtag. Det er 
ret nyt, at der overhovedet er sundhedsda-
ta fra Israel på området,” forklarer Betina. 
De israelske forskere i projektet er uddan-
net i USA og Storbritannien, og det er en 
fordel ifølge Betina: ”De er rigtig gode til 
engelsk og har mange kontakter interna-
tionalt, så det er nemt at kommunikere. 
Og de er vant til at indgå i internationale 
samarbejder uden for deres nærområde.” 

Affald er det nye sort 
- også i Kina
Halmstrå, visne vinstokke og skaller fra ris er ikke bare affald. 
De er kilder til biogas. Et nyt projekt med deltagelse fra DTU 
vil nå helt ud til de kinesiske rismarker for at udvikle og miljø-
vurdere ny biogasteknologi.

På sporet af joddata

Kan farven på dit pas fortælle noget om din risiko for at  
udvikle en stofskiftesygdom? Stort projekt kortlægger data  
om jodrelaterede sygdomme og jodberigelsesprogrammer.  
Vi tager på jodrejse med ekspert Betina Heinsbæk Thuesen 
ned gennem Europa og videre til Israel. 

8

”Mangfoldigheden fra nord til 
syd i Kina er både teknologisk 
og afgrødemæssigt meget større 
end fra nord til syd i Europa.”

Betina Heinsbæk 
Thuesen
Seniorforsker 
Center for Klinisk 
Forskning og Forebyggelse  
Bispebjerg-Frederiksberg 
Hospital

Morten Birkved
Lektor 
DTU Management 
Engineering

8 9

C
as

ei
nt

er
vi

ew

C
as

ei
nt

er
vi

ew

Læs mere
Forskningsprojektet EUthyroid: euthyroid.eu 
Forskningsprojektet NoWa: noaw2020.eu 

EUindblik 

http://euthyroid.eu
http://noaw2020.eu


Når du starter et projekt i Horizon 2020, skal du vide, om 
dine partnere kan få støtte gennem projektet. Vil du have 
partnere fra f.eks. USA, Kina eller Israel med om bord, så  
er landets status i EU-sammenhæng dit pejlemærke. 

Horizon 2020 er et tværeuropæisk forsk-
nings- og innovationsprogram. Derfor skal 
man i mange projekter samle et konsortium 
på mindst tre partnere fra tre forskellige 
EU- eller associerede lande til at løse  
de problemstillinger, som projektet tager 
livtag med. 

Verden rundt
Men Horizon 2020 har fokus på hele  
klodens udfordringer og ikke kun på  
europæiske interesser. Det betyder  
også, at man kan finde adskillige inter- 
nationale opslag i Horizon 2020. Alle 
kan deltage som partnere i et Horizon 

2020-projekt, uanset hvor i verden  
personen, virksomheden eller organisati-
onen kommer fra eller holder til. Deltagere 
fra andre lande end EU- og associerede 
lande er altså også velkomne til at deltage 
i Horizon 2020-projekter, selvom det ikke 
står eksplicit i opslaget. De får bare ikke 
altid automatisk støtte fra EU. Disse lande  
omtales som tredjelande. Læs mere i 
FACTS på næste side og styr dit projekt 
sikkert i havn, uanset hvor i verden dine 
partnere kommer fra.

Opslag med globalt udsyn 
Har du globale ambitioner, er ikke mindre 
end 77 opslag øremærket til internationalt 
forsknings- og innovationssamarbejde i 
2018 og 2019. Nogle opslag gælder alle 
tredjelande, mens andre opslag kun om- 
fatter et land f.eks. ’EU-US Collaboration 
for advanced wireless platforms’ eller  
lande fra en bestemt verdensdel f.eks.  
’Food Systems Africa’.

Få overblik
Få det fulde overblik over mulighederne  
på bit.ly/h2020open. Finder du et interes-
sant opslag i excel-filen, så tjek de  
officielle dokumenter på Partipant Portal:  
bit.ly/h2020icalls. Ønsker du at se mulig-
hederne på topic-niveau, så tjek direkte  
på Partipant Portal: bit.ly/h2020itopics.

Sådan 
navigerer du
i EU’s regler

FACTS 
EU-lande og associerede lande
Alle institutioner, virksomheder, 
foreninger, kommuner mv., der er 
etableret i et EU-medlemsland  
eller et land, der er associeret  
med Horizon 2020, kan modtage 
støtte. Til EU-lande regnes også 
de oversøiske lande og territorier 
(OCT), der er knyttet til EU-landet, 
som f.eks. Grønland. De associerede 
lande er blandt andet Israel, Norge, 
Schweiz og Tyrkiet.

Tredjelande, der er støtteberettigede
Denne gruppe favner en lang række 
udviklings- og mellemindkomstlande 
i Asien, Afrika, Syd- og Mellemamerika 
og Mellemøsten, der kan modtage 
støtte på lige fod med deltagere  
fra EU-lande. 

Tredjelande med særaftaler
Denne gruppe omfatter lande, der 
som udgangspunkt ikke er støtte- 
berettigede, men i visse tilfælde  
kan få støtte fra Horizon 2020. 
Denne gruppe tæller partnere fra 
lande som USA, Kina, Brasilien og 
Rusland. De kan modtage støtte, hvis: 

1. Der er indgået en bilateral aftale 
om forsknings- eller teknologisam- 
arbejde mellem EU og det pågældende 
land. Partnere herfra vil modtage 
national støtte til deres Horizon 2020- 
deltagelse. 

Eller

2. Det står i opslaget, at ansøgere  
fra disse lande kan modtage støtte.

Uundværlig?
Partnere fra disse tredjelande kan 
også modtage støtte fra Horizon 
2020, hvis lige præcis denne partners 
kompetencer, adgang til forsknings- 
infrastruktur, data eller lignende er 
uundværlig for projektet, og man  
som ansøger kan redegøre for dette.
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Læs mere
Om EU’s krav til internationalt samarbejde 
i Horizon 2020 og lister over de forskellige 
landekategorier: bit.ly/h2020countries 
 
Om de generelle krav og regler for  
deltagelse i Horizon 2020, herunder  
krav om konsortiedannelse, i ’Rules for  
Participation’: bit.ly/h2020rules 

Om generelle vilkår for de kommende opslag, 
herunder støtteberettigede tredjelande, i  
’General Annexes’: bit.ly/h2020ga

EUindblik 

https://ufm.dk/forskning-og-innovation/tilskud-til-forskning-og-innovation/eu-og-internationale-programmer/horizon-2020/ansogning-projekt/internationale-opslag
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/ftags/open_to_the_world.html#c,topics=flags/s/IntlCoop/1/1&+callStatus/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/ftags/open_to_the_world.html#c,topics=flags/s/IntlCoop/1/1&+callStatus/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/international-cooperation_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/rules_participation/h2020-rules-participation_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2018-2020/annexes/h2020-wp1820-annex-ga_en.pdf


Det sker 
Konference i Mærsk Tårnet om personlig medicin Den 28. februar  
- 1. marts 2018 afholder Styrelsen for Forskning og Uddannelse sam-
men med BioPeople og Enterprise Europe Network en international 
konference i Mærsk Tårnet på Københavns Universitet. Temaet for  
konferencen er personlig medicin med særligt fokus på samspillet 
mellem farmaceutisk udvikling, IKT og brugerinvolvering. Læs mere  
på biopeople.eu/calendar.

#ICDK18 konference om fremtidens arbejde og uddannelse Mød 
Danmarks innovationsattachéer, når ICDK’s flagskibskonference løber 
af stablen i Danmark i starten af juni. Innovationscentrene bringer  
viden og oplægsholdere med hjem for at krydre og nuancere den  
danske dagsorden med inspiration og indsigt fra Brasilien, Indien, 
Israel, Kina, Sydkorea, Tyskland og USA. Hold øje med #ICDK18 eller 
icdk.um.dk/en/conferences.

Arrangementer om Horizon 2020 Februar byder på borgerdialogmøde 
og rundbordsdebat om Europas fremtidige forskningsprogram med 
forskningskommissær Carlos Moedas og uddannelses- og forsknings- 
minister Søren Pind. I marts kan du deltage i ansøgningskursus om 
Horizon 2020. I april holder vi informationsmøde om Det Europæiske 
Forskningsråd på Aarhus Universitet. Og i maj kan du blive klogere 
på rapportering, når vi holder kursus i Odense. Tilmeld dig på ufm.dk/
h2020/kurser.

Vidste du at... 
International Netværksprogram (INP) støtter netværksaktiviteter 
mellem danske forskere og forskere i lande, som UFM har bilaterale 
forsknings-, teknologi- og uddannelsesaftaler med. Det gælder blandt 
andet USA, Sydkorea, Japan, Brasilien, Israel, Kina, Indien, Sydafrika 
og Tyrkiet. Der gives også støtte til ansøgninger med fokus på samar-
bejde om arktisk forskning, hvilket indebærer, at samarbejdslandene 
yderligere inkluderer Canada, Rusland, Finland, Island, Norge, Sverige, 
Grønland og Færøerne. Læs mere på ufm.dk/inp. 

EUopSTART er skudt i gang. Det er igen muligt at søge tilskud til ud-
arbejdelse af ansøgninger til blandt andet Horizon 2020. Ordningen 
dækker 50 % af udgifterne til løn, rejser, møder etc. Frister i 2018: 
Den 26. februar, 22. maj og 8. oktober. Se opslag på ufm.dk/euopstart. 

Innovationscentrene i Seoul og München har fået nye attachéer. 
Eske Bo Knudsen Rosenberg (eksros@um.dk) er ny attaché i Seoul, 
mens Ulrik Kjølsen Olsen (ulkjol@um.dk) overtager pladsen som  
attaché i München. Følg med i deres arbejde ude i verden på bloggen 
ufm.dk/blogs eller kontakt dem pr. mail. 
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https://biopeople.eu/calendar
http://icdk.um.dk/en/conferences
https://ufm.dk/forskning-og-innovation/tilskud-til-forskning-og-innovation/eu-og-internationale-programmer/horizon-2020/arrangementer-og-kurser-om-horizon-2020
https://ufm.dk/forskning-og-innovation/tilskud-til-forskning-og-innovation/eu-og-internationale-programmer/horizon-2020/arrangementer-og-kurser-om-horizon-2020
https://ufm.dk/forskning-og-innovation/tilskud-til-forskning-og-innovation/eu-og-internationale-programmer/internationalt-samarbejde/international-network-programme
https://ufm.dk/forskning-og-innovation/tilskud-til-forskning-og-innovation/find-danske-tilskudsprogrammer/euopstart
https://ufm.dk/blogs
https://ufm.dk/forskning-og-innovation/tilskud-til-forskning-og-innovation/eu-og-internationale-programmer/horizon-2020/abonner
https://ufm.dk/forskning-og-innovation/tilskud-til-forskning-og-innovation/eu-og-internationale-programmer/horizon-2020/abonner

