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Hvørjir møguleikar eru at søkja restina av Horizon 2020

Charter & Code, krøv og møguleikar

Hvussu skerst, hvagar gongur leiðin og hvussu kunnu vit styrkja 

føroysku luttøkuna?

Fyrireikingar til FP9

Kjak um felags fyrisiting, sum kann hjálpa stovnum/umsøkjarum 

í umsóknarfasu og fyrisitingarfasu



Work Programme 2018-2020

WP endalig og almannakunngjørd á heysti 2017

WP (útkast) vóru send stovnum áðrenn tað
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Widening MSCA
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Charter & Code

The European Charter for Researchers umrøður leiklutir, ábyrgd og 
skyldur hjá granskarum og arbeiðsgevarum teirra. Endamálið er at 
tryggja, at øll geva sítt íkast til at skapa og deila vitan – og til at 
menna yrkisleiðir hjá granskarum.

The Code of Conduct of Recruitment hevur til endamáls at gera 
starvssetanir so gjøgnumskygdar og rættvísar sum gjørligt. Virkast 
skal eisini fyri, at atlit ikki bert verða tikin til tal av vísindaritgerðum, 
men eisini til leiðslu- og undirvísingarroyndir. 

HR eyðkennismerkið gevur vísir góðsku í mun til setanargongdir og 
fjølbroytni. Eisini vísir tað, at stovnurin er sinnaður at veita stuðul í 
sambandi við flyting og menning av yrkisleið. 

‘HR Strategy for Researchers’ - HRS4R



C&C kunning

2014 Euraxess kunning 

Teldupostur frá november 2016 



Føroyska luttøkan

GRF hevur skrásett 57 umsóknir í H2020

12 umsóknir játtað stuðul

NCP tænastan er við í 16 netverkum



....frá Horizon 2020 til FP9

Position on the next Framework Programme ?

Ábending um líknandi struktur sum í H2020 

Fokus á innovation – European Innovation Council
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Hvar gongur leiðin?





Málsetningar / strategi 

Aalborg Universitets forskningsstrategi kan udtrykkes med fire ord: 

Fra forskning til forandring

Intakt metodefrihed i forskningen, anerkendelse af diversitet som 
værdiskaber, fokus på styrkelse af regionale, nationale og 
internationale samarbejder udgør grundpillerne i AAU's forskningskultur 
og bidrager alt i alt til opbygning af inspirerende forskningsmiljøer på AAU

Aalborg Universitet har som mål, at det omgivende samfund som helhed 
skal drage nytte af den viden, som AAU’s forskere og studerende skaber. 
For at nå dette mål satser AAU på forskellige typer af samarbejde 
med både små, mellemstore og store virksomheder, offentlige 
institutioner, uddannelsesinstitutioner og iværksættere
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maria@gransking.fo

Tel: 567802

Minst til NCP tænastuna 

mailto:maria@gransking.fo

