
 

 

Urvalskriterier EU-kort  

 
 

Urvalskriterier VT 2023 - Planeringsbidrag för fler skånska ansökningar till Horisont Europa 
 

1. Projektet ligger väl i linje med den valda Horisont Europa utlysningen.  

2. Den sökande har sin verksamhet/säte i Skåne.  

3. Den sökande har en betydande roll i projektet.  

Den sökande ska som huvudregel koordinera ansökningsprocessen och ha för avsikt att 
koordinera Horisont Europa-projektet, om det beviljas av EU. Endast sökande med 
begränsad erfarenhet av att söka till Horisont Europa eller dess föregångare kan få 
finansiering för ett projekt där de inte är ledande partners (och i så fall måste den sökande 
leda ansökningsprocessen samt ett av de tyngre arbetspaketen om projektet beviljas).   

4. Intresseanmälan beskriver hur projektet förväntas konkret bidra till ett prioriterat område i 
Skånes innovationsstrategi för hållbar tillväxt genom t ex att:  

 Det eventuella projektet väntas ha en stark koppling till ett prioriterat 
innovationsområde, i linje med Skånes innovationsstrategi.  

 Det eventuella projektet väntas leda till ökad konkurrenskraft och produktivitet för 
näringslivet i Skåne  

 Det eventuella projektet kopplar an till eventuell agenda för specialiseringsområden  

 Det eventuella projektet väntas leda till kommersialisering av forskning.  

5. Området som den sökande är verksamt inom är relevant för tillväxten och utvecklingen i 
Skåne och/eller för att lösa samhällsutmaningar som finns inom regionen. Projektet bidrar 
även till Region Skånes mål inom andra områden.  

6. Det finns ett påbörjat arbete med grunden till ett konsortium som involverar de mest 
relevanta aktörerna på området samt en plan för hur konsortiet ska knyta an till andra 
relevanta genomförda projekt eller befintliga samarbeten.  

7. Det finns en tydlig idé om hur det resterande arbetet med ansökan till Horisont Europa och 
projektet, om det beviljas av EU, ska läggas upp.  

8. Ansökan till Horisont Europa förväntas kunna stärka det skånska näringslivet t.ex. genom 
att den sökande är ett företag med verksamhet i Skåne eller att projektet på annat sätt kan 
förväntas bidra till ökad konkurrenskraft i det skånska näringslivet. 

9. Den utvalda konsulten är specialist på Horisont Europa   

10. Budgeten allokerad till konsulten är tillräcklig för att konsulten ska kunna ta fram en 
konkurrenskraftig ansökan. 

11. Budgeten är välbalanserad. 

En stor del av budgeten bör gå till extern expertis men tillräckliga resurser bör också 
avsättas för egna personalkostnader så att den sökande kan vara med och forma ansökan 
efter egna behov och erhålla kunskap och erfarenheter kring framtagning av en ansökan 
inom Horisont Europa.  


