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Det norske EDF-teamet

• Thor-Vidar Indreeide, leder for Norges delegasjon til EUs programkommitè
for EDF

• Martin Blom, norsk forsvarsråd til EU (Brussel)

• Erlend Hoff, norsk nasjonalt kontaktpunkt for EDF (NFP)

• Geir Engen, stedfortredende norsk nasjonalt kontaktpunkt for EDF (vNCP)



• Utfordringen for Europa:

• Duplisering

• Lukket marked

• Ineffektiv kostnads- og byrdefordeling for 
kapabilitetsutvikling innad i Europa

EUs forsvarssamarbeid - bakgrunn

• Forsvarsfondets målsetting:

• Bidra til en sterk, konkurransedyktig og innovativ 

forsvarsindustri og teknologibase i EU

o strategisk autonomi

o konsolidering av industri

• Finansiere forsvarsspesifikke prosjekter



EDF i tall

• Budsjett på 8 mrd. Euro i første syvårsperiode, med en opptrapping mot slutten

• Norsk kontingent utgjør om lag 2 mrd. kroner i perioden

• 285 mill. kroner i gjennomsnitt per år

• Årets utlysning er på om lag 1,2 mrd. Euro



2021 utlysningen



Europakommisjonens virkemiddelapparat

• 100 prosent finansiering av forskningsaktiviteter

• 20 – 100 prosent finansiering av utviklingsaktiviteter

• Bonusfinansiering for små og mellomstore (SMB) bedrifter

• Dedikerte SMB-utlysninger

• Incentiver for flernasjonalt samarbeid

• Dedikert andel av fondet for å støtte fremvoksende og banebrytende teknologier

• Dekning av indirekte kostnader

• Europakommisjonen godtar faktiske indirekte kostnader etter gjeldende 
bokføringsprinsipper



Det norske virkemiddelapparatet

• Prosjektetableringsstøtte

• Vurderes etter søknad og det vil stilles krav til søknadens kvalitet og forsvarspolitiske 
forhold

• Konsulentstøtte vurderes som del av prosjektetableringsstøtten innen prioriterte 
områder der norske aktører har en ledende rolle i konsortiet

• Avtale for norske selskaper eiet eller kontrollert av tredjeland

• Myndighetsdialog, veiledning og støtte



Utviklingsprosjekter krever medfinansiering

• FD vil medfinansiere prosjekter etter søknad og vurdering

• Som hovedregel vil det være krav om egenandel

• Egenandelen vurderes fra sak-til-sak

• FD vil åpne for søknader medio september og behandle dem løpende

• Ved høy usikkerhet rundt de økonomiske implikasjonen på søknadstidspunktet vil 
departementet gjøre en foreløpig vurdering som utgangspunkt for videre dialog mellom 
søker og konsortium



Kriterier for tildeling av medfinansiering

• Forsvarsnytte – søknad kan knyttes til behov hos Forsvaret

• Sponsor i Forsvaret eller forsvarsindustri øker normalt sannsynligheten for å lykkes

• Innenfor nasjonalt prioriterte områder (Meld. St. 17 (2020-2021))

• Teknologiske kompetanseområdene (s. 33-35)

• Fremvoksende og banebrytende teknologier (s. 35)

• Nyttiggjøring av sivil teknologi til forsvarsformål s. 15 og 35



Erfaringer

• Konsortier med store aktører fra de store landene lykkes ofte

• Søknaden og teknologien man tilbyr må treffe utlysningen godt

• Eksperten kan ikke erstattes

• Etablerte kontakter er viktigst for konsortiebyggingen

• Suksess avler suksess

• Ha en strategi og arbeid langsiktig med samarbeidspartnere for å lobbyere kommisjonen

• Det dreier seg om teknologiutvikling (ikke produktsalg)

• Viktig å komme på rett side av konsolideringen

• EDF kan bidra til markedsaksess og spesialisering

• Myndighetsstøtte er viktig



Informasjon og kontakt

• Forsvarsdepartementets nettside vil oppdateres løpende med informasjon

• www.forsvarsfondet.no

• Forsvarsdepartement kan kontaktes per epost

• FD-EDF@fd.dep.no

• Europakommisjonen har opprettet en epost for EDF-spørsmål

• DEFIS-EDF-PROPOSALS@ec.europa.eu

http://www.forsvarsfondet.no/
mailto:FD-EDF@fd.dep.no
mailto:DEFIS-EDF-PROPOSALS@ec.europa.eu


Viktige linker hos Kommisjonen

• Generell informasjon om EDF (DG DEFIS)

• EDF Regulation (and Financial Regulation

• EDF Calls on Funding and Tender portal

• EDF work Programmes

• EDF Submission forms

• EDF Guide for applicants

• EDF How to complete your Ethics self-assessment

• EDF FAQ

• EDF Information Day and Networking Event (frist utvidet til 10. sept.)

https://ec.europa.eu/defence-industry-space/eu-defence-industry/european-defence-fund-edf_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0697&from=EN
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/edf
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/calls-tenders/european-defence-fund-edf-2021-calls-documentation-submission-forms-and-guidance_en
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/zip-file-documentation_en
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/zip-file-documentation_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/how-to-complete-your-ethics-self-assessment_en.pdf
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/edf-faq_en
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/european-defence-fund-edf-information-day-networking-event_en


Takk for oppmerksomheten


