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Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) lämnar följande svar på remiss från
Utbildningsdepartementet:

Sammanfattning
Förslaget omfattar uttalade satsningar på områden som FOI bedömer är av hög
prioritet, som till exempel säkerhet, flyg, ICT, rymd och klimat.
De föreslagna finansieringsreglerna bedöms innebära väsentligt försämrade
förutsättningar för icke-vinstdrivande forskningsinstitut som till exempel FOI
att delta i Horizon 2020. Förslaget bör på denna punkt omarbetas.
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Programutformning
Strukturen med de tre prioriteringsområdena Excellent science, Industrial
leadership och Societal challenges bedöms som helhet kunna fungera väl och
medverka till en mer enhetlig målbild för de verksamheter som finansieras.

Programinnehåll
Förslaget omfattar uttalade satsningar på områden som FOI bedömer är av hög
prioritet, som till exempel säkerhet, flyg, ICT, rymd och klimat.
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Finansieringsregler
Finansieringsmodellen likriktas för alla delar i Horizon 2020, vilket bör
innebära en förenkling av regelverket. För forskningsinstitut som FOI innebär
dock de föreslagna finansieringsprinciperna1 även en sänkning av
ersättningsnivåerna jämfört med sjunde ramprogrammet.
För forskningsverksamheter föreslås en ersättning med 100% av de godkända
direkta kostnaderna plus ett tillåtet påslag med 20% av de direkta kostnaderna
för att täcka indirekta kostnader. För verksamheter som prototypframtagning,
demonstrationer, experimentell utveckling med mera är finansieringsnivån
maximerad till 70% av de godkända kostnaderna (fortfarande med 20% tillåtet
påslag för indirekta kostnader).
Det föreslagna regelverket innebär för bägge ersättingsnivåerna enligt ovan
väsentligt försämrade förutsättningar för institut (svenska såväl som utländska)
att delta i Horizon 2020. Detta bedöms komma att inverka negativt på bland
annat programmets förutsättningar att leda till innovation. Förslaget bör därför
omarbetas så att regelverket på ett bättre sätt tar hänsyn till
forskningsinstitutens förutsättningar att delta.
FOI tolkar vidare förslaget som att det i Horizon 2020 endast kommer att
kunna förekomma en enhetlig ersättningsnivå per projekt. Denna nivå bestäms
av verksamhetens art; forskningsverksamhet eller annan verksamhet som
exempelvis experimentell utveckling (se ovan). Enhetliga ersättningsnivåer
enligt förslaget är givetvis en förenkling av regelverket, men riskerar samtidigt
att leda till att samarbete mellan universitet, högskolor, institut och näringsliv
försvåras på grund av orimligt ofördelaktiga finansieringsvillkor för icke
vinstdrivande forskningsorganisationer. Vår bedömning är att projekt som på
ett effektivt sätt stimulerar forskning och lyfter resultaten i riktning mot
innovation samt tjänste- och produktutveckling kräver en väl avvägd blandning
av verksamheter som till exempel forskning, experimentell utveckling och
prototypframtagning. Förslaget bör därför även omarbetas så att
finansieringsreglerna främjar möjligheterna att kombinera olika
verksamhetstyper och aktörer.

1

COM(2011) 810 final. Article 23 och 24, sid 21-22.
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Detta remissvar har beslutats av tjänsteförrättande generaldirektör Susanne
Moberg efter föredragning av forskare Hans Frennberg.
För FOI,
Susanne Moberg
Tjf GD

Kopia:
Försvarsdepartementet

Hans Frennberg
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