
Kontaktgruppemøte 9. september 2022

Nytt fra Brussel om det grønne skiftet

Aktuelle muligheter for prosjektutvikling, 
kapasitetsbygging og europeisk samarbeid



Energisituasjonen
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• Ekstraordinært møte mellom energiministre i EU 9. september
• Kommisjonen har forberedt forslag til krisetiltak som det skal stemmes over. Onsdag denne uka 

annonserte von der Leyen 5 umiddelbare tiltak:

o Beskatning av produsenter av vind, sol og kullenergi – behovsbasert omfordeling til innbyggere 
(gassprisen styrer markedet og gir høye inntekter til produsenter av andre energikilder)

o Obligatoriske tiltak for å redusere bruken av energi

o Prisgrense på russisk gass med mål om å begrense Russlands inntekter ifbm. energisituasjonen

o Solidaritetsskatt for fossil energi-selskaper, som tjener stort på de høye energiprisene

o Støtte til leverandørselskaper som sliter økonomisk

• Endelig lovverk er ventet å annonseres i von der Leyen sin State of the Union tale 14. september



EU-kommisjonens arbeidsprogram 
utover høsten – utvalgte saker
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Utkast til forbud mot mikroplast i EU
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Konsekvenser for gummigranulat-innfyll i kunstgressbaner, kosmetikk, plantevernmidler, vaskemiddel m.m.

• EU-kommisjonen kom i forrige uke med et forslag om totalforbud 
av mikroplast med en overgangsperiode på 6 år.

• Medlemslandene skal stemme over forslaget i REACH-komiteen, 

men først er det forhandlinger. Dette vil trolig ta 3-4 komitémøter, 

og avgjøres mot slutten av året eller senest på nyåret.

• Knyttet spenning til hvordan overgangsperioden på 6 år vil fungere. 
Eksisterende baner skal få fortsette i drift til de må fornyes, men 

det er ikke mye mer detaljer rundt dette. Blir trolig i stor grad opp 

til hvert enkelt medlemsland.

• Konsekvens for norske aktører: baner med gummigranulat-innfyll

må fases ut.



European Media 
Freedom Act – forslag fra 
Kommisjonen presenteres neste uke
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• Media er i utgangspunktet nasjonalt anliggende, men 

Kommisjonen begrunner lovforslaget med å sikre et 
velfungerende indre marked.

• Ny enhet skal samle organisasjoner tilsvarende 

Medietilsynet i Norge: European Board for Media Services

• Forventninger knyttet til transparens rundt media-eierskap, 

men det ligger kun anbefalinger inne i lovforslaget fra 

Kommisjonen

• Men, det skal foreligge elementer for å styrke redaksjonell 
uavhengighet 



Horisont Europa – Forskning og innovasjon
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• Arbeidsprogram for 2023-2024 forventes publisert i siste
kvartal av 2022

• For innsikt i hva som kommer:
o Meld deg på European Research and Innovation Days 

28.-29. september
o Få med deg nytt innen New European Bauhaus, 

bærekraftige bygg og bomiljø
o Muligheter fremover innenfor Samfunnsoppdragene
o Gjennomgang av utlysninger som åpner i høst
o EUs nye innovasjonsagenda, EUs ambisjoner om 

strategisk autonomi…
o m.m.

https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/events/upcoming-events/research-innovation-days


European Regions Research and Innovation Network 
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ERRIN tilbyr en plattform for kunnskapsutveksling 
og legger til rette for regionalt samarbeid, støtter 
medlemmene gjennom prosjektutviklingsprosessen 
og gir prosjektmuligheter.

• Representerer 120 regioner fra 21 nasjoner

• Organisert i 13 tematiske arbeidsgrupper

• ORE er blant arbeidsgruppelederne i

• Energi og klima WG

• Bioøkonomi WG
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1. HORIZON-CL5-2022-D4-02-01: Designs, materials and solutions to improve resilience, preparedness & 
responsiveness of the built environment for climate adaptation 

2. HORIZON-CL5-2022-D4-02-02: Solutions for the sustainable, resilient, inclusive and accessible regeneration 

of neighbourhoods enabling low carbon footprint lifestyles and businesses 

3. HORIZON-CL5-2022-D4-02-03: Sustainable and resource-efficient solutions for an open, accessible, 

inclusive, resilient and low-emission cultural heritage: prevention, monitoring, management, maintenance, and 
renovation (Built4People) 

4. HORIZON-CL5-2022-D4-02-04: Smart-grid ready and smart-network ready buildings, acting as active utility 

nodes (Built4People) 

5. HORIZON-CL5-2022-D4-02-05: More sustainable buildings with reduced embodied energy / carbon, high 

life-cycle performance and reduced life-cycle costs (Built4People)

Møte i Arbeidsgruppen for Energi og Klima 30. september om bærekraftige 
bygninger og utlysningene innen Built4People partnerskapet som åpner nå i 
høst. Ønsker du å delta? Inkludert oppdatering på relevant politikk fra EU.



Skogbruk og urbane løsninger 
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ERRIN is looking for regional examples related to urban forests and greening interventions, to 
be presented in its upcoming meeting focusing on the urban perspective of forestry. The 

meeting will take place in the morning on 5 October and will be organised as a physical event.

This meeting will include 3-4 regional examples showcasing innovative projects and activities that
cities and regions are undertaking to incorporate forests, green areas and greening interventions

into urban areas across Europe to tackle urban challenges. Projects presenting links to relevant 
topics such as the New European Bauhaus, nature-based solutions, citizen engagement and 

carbon sequestration in urban contexts are of particular interest. 



Sirkulær økonomi 
- Asker kommune som europeisk pilotby
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Det nye European Circular Cities and Regions-initiativet 
(CCRI) er en del av EUs handlingsplan for sirkulær økonomi. 

Ambisjon: Å støtte opp under Europas grønne skifte ved å 

fremme sirkulærøkonomi på lokalt og regionalt nivå

Asker kommune har søkt om å bli en av 
12 europeiske pilotbyer i initiativet à
Resultatet vil offentliggjøres neste uke. 

https://ddec1-0-en-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query%3Furl=https%253a%252f%252fcircular%252dcities%252dand%252dregions.eu&umid=7654ef80-eb6f-48cd-b4fb-7cc8958e1bd0&auth=544d8fb4627f83b8b984157fd3983ce13e468037-0c088732bbbbaa36ce15cfc60e89b21b132849dc
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• Vi følger opp NEB-workshopen i Brussel i juni gjennom videre kontakt med SINTEF-kontoret 
og planlegging av et nytt arrangement i samarbeid med svenske RISE under det svenske 
formannskapet til EU til våren

• CrAFt-utlysningen med frist 9. september – god kontakt med NTNU i Brussel og 
prosjektleder og arkitekt Annemie Wyckmans i Trondheim:

CrAFt – Creating Actionable Futures
An EU-funded coordination and support action for New European Bauhaus transformations
towards climate-neutral, beautiful and inclusive cities
Cooperation with 70+ CrAFt Cities



Mission for klimanøytrale og smarte byer
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• Oslo, Stavanger og Trondheim er blant de 100 
fyrtårnbyene som skal bli klimanøytrale innen 2030

• Ny utlysning åpnet 5. september! Deadline: 4. 
november 2022, 23.59 CET

Become a Pilot City and test and 
implement innovative approaches to rapid 
decarbonisation over a two-year 
programme.

Rundt 30 byer vil bli valgt ut for å samarbeide tett 
med Samfunnsoppdragets plattform NetZeroCities. 
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Forventede resultater:

i) up to 30 innovative solutions or groups of solutions tested and implemented at city 
or district level over the duration of the Pilot Cities Programme

i) explicit lessons learnt from the innovative trajectories, with knowledge, capacity and 
capabilities developed at city level; and 

iii)   a clear set of innovative solutions identified and ready to be implemented by the end 
of the Programme, which could include a new business model, policy initiative, 
governance innovation, funding or financing model, and EU-level replication or scaling 
strategy.

Utlysning etter pilotbyer



Hvem kan søke?
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• Lokale myndigheter og andre lokale partnere som 
forskningsinstitusjoner, universiteter, SMB-er, sivilsamfunn 
og andre aktører som er involvert i lokale ambisjoner om 
reduksjon av utslipp av klimagasser

• Lokale myndigheter må stå som hovedsøker 

• Flere byer kan søke sammen, men én by må lede 
partnerskapet og stå som hovedsøker – noe for aktører i
Osloregionen å søke på sammen?

• Tildelingsbeløp: 12 byer får 1,5 millioner euro; 10 byer får
1 million euro; 8 byer får 0,5 millioner euro



EIT – European Institute of Innovation and Technology
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• The European Institute of Innovation and 
Technology (EIT) er en selvstendig EU-enhet som
skal styrke innovasjonsnivået i EU. EIT er en del av
Horisont Europa.

• Har per nå 9 “Innovation Communities” som består
av ledende aktører fra næringslivet og utdannings- og
forskningsinstitusjoner. I tillegg til andre aktiviteter, 
lyser disse partnerskapene også ut prosjektmidler -
ofte til mindre innovasjonsprosjekter.



DUT-partnerskap og utlysninger
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JPI Urban Europe lanserer Driving Urban Transitions (DUT)-partnerskapet, som er ett av 49 partnerskap 
under Horisont Europa. Partnerskapet er det eneste som har en integrert tilnærming til urbane utfordringer. 
21. september åpner første utlysning, som også norske byer kan søke på.

Offisiell lansering av partnerskapet
4. -5. oktober finner den offisielle lanseringen av DUT-partnerskapet sted, både fysisk i Brussel og på nett.
Se mer informasjon og registrer deg her.

Første utlysning er på trappene
I anledning den offisielle lanseringen av partnerskapet 4. oktober, vil den første utlysningen bli annonsert 21. 
september kl. 13.00. Søknadsfrist er 21. november 2022.

Denne utlysningen er finansiert av EU-kommisjonen under Horisont Europa, og formålet med utlysningen er 
å støtte transnasjonal forskning- og innovasjonsprosjekter som tar for seg urbane utfordringer, for å hjelpe 
byer med bærekraftig omstilling. Utfordringene man kan søke om midler til er tematisk delt inn i tre gruppert 
kalt «Transition Pathways»: Positive energidistrikter (PED), 15-minutters byer (15MC) og sirkulære urbane 
økonomier (CUE). 

https://dutpartnership.eu/voorbeeld-pagina-2/dut-launch-event-information/


DUT-partnerskap og utlysninger
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Meld deg på nyhetsbrevet 
til DUT her.

Les mer om 
partnerskapet her.

https://jpi-urbaneurope.eu/jpi-urban-europe-newsletters-and-news-alerts/
https://dutpartnership.eu/


Urban Agenda
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EUs Urbane Agenda (UAEU) adresserer urbane utfordringer gjennom å etablere partnerskap mellom byer, EU-
kommisjonen, relevante EU-organer, nasjonale myndigheter, ikke-statlige organisasjoner og andre interessenter.

Sammen utvikler aktørene som deltar i partnerskapene handlingsplaner. Dette med ambisjon om å:
• forbedre eksisterende regulering som angår byområder og urbane utfordringer
• støtte og forbedre innovative og brukervennlige finansieringskilder for byområder
• dele og utvikle kunnskap (for eksempel data, studier og god praksis)

EUs Urbane Agenda har tidligere etablert 14 tematiske partnerskap med fokus på urbane problemstillinger. I 
forbindelse med en fornyelse av EUs Urbane Agenda, foreslås nå lansering av ytterligere to tematiske partnerskap - ett
om bærekraftig turisme og ett om grønnere byer. Begge disse partnerskapene vil bli lansert i løpet av 2022.



Urban Agenda
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Hvordan søke om å ta del i de nye partnerskapene?

Byer, bykonsortier, nasjonale paraplyorganisasjoner for byer, 
regioner, EU- og EØS-land og andre interessenter som ønsker å
bli med i ett eller begge av de to nye tematiske partnerskapene
kan vise sin interesse ved å sende inn følgende søknad innen
16. september 2022 kl. 18:00:

Søknad om å bli en del av det tematiske partnerskapet om 
grønnere byer.

Søknad om å bli en del av det tematiske partnerskapet om 
bærekraftig turisme.

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/UAEUGreeningCitiesTP2022
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/UAEUSustainableTourismTP2022
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European Week of Regions and Cities 2022
Kontoret er med og arrangerer et webinar 11. oktober sammen Regional Council of South-West Finland og 
Capital Region of Berlin-Brandenburg, i tillegg til Østlandssamarbeidet og andre medlemmer i Scandria Alliance. 

Interested in how we can develop the link between effective transport systems and the need for local sites for 
distribution functions within densely built areas?

The event will focus on how cities and regions can proactively use TEN-T policy to build sustainable urban-
rural partnerships and empower the green transition.


