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Danmark får færre forskningsmidler fra EU
Dansk forskning skal blive bedre
til at få del i EU’s mange penge til
forskning og teknologisk udvikling. Det viser en ny rapport fra
Forsknings- og Innovationsstyrelsen, som belyser Danmarks deltagelse i EU’s 6. rammeprogram.
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Forsknings- og Innovationsstyrelsen
har for nylig udarbejdet rapporten:
”Tal om Danmarks deltagelse i EU’s
6. rammeprogram for forskning og
teknologisk udvikling.” Heraf fremgår det blandt andet, at 2,2 procent af
alle de forskere, der deltog i EU’s 6.
rammeprogram, var fra Danmark.
Den viser også, at de danske forskningsmiljøer fik 2,4 procent af alle
bevillinger.
Den danske andel af bevillingerne
lå dermed over gennemsnittet, og i
forhold til de øvrige lande, der deltog,
tegnede Danmark sig for det 12. største tilskud. Målt per indbygger var tilskuddet til Danmark det næststørste.
Men dermed er ikke sagt, at Danmark klarer sig optimalt. Vores andel
af midlerne fra EU’s rammeprogrammer er nemlig faldende. Faldet begyndte under det 5. rammeprogram
og den tendens fortsatte under det 6.
rammeprogram.
– Det er et alvorligt problem, at
Danmarks deltagelse i EU's rammeprogrammer for forskning og udvik-

ling har været faldende. Derfor har regeringen også taget en række initiativer, som skal styrke forskernes muligheder og motivation for at få medfinansiering fra EU. Vores forskningsinstitutioner og virksomheder skal
deltage i flere og større EU-projekter,
hvis vi skal nå regeringens mål om at
fordoble udbyttet af den danske deltagelse i det nuværende 7. rammeprogram, siger videnskabsminister Helge
Sander.
EU-forprojektordningen, netværksmidler, START-midler og
koordinatorpuljen gør det muligt for
danske forskere og virksomheder at
få tilskud til at forberede ansøgninger og kontraktforhandlinger. Derudover støtter Videnskabsministeriet
dansk deltagelse i EU's 7. rammeprogram gennem information, vejledning og bistand i forbindelse med
ansøgninger og projektgennemførelse. Endelig har Videnskabsministeriet oprettet et særligt dansk kontor,
DANRO, i Bruxelles, der indhenter
viden om EU’s forskningsprogrammer og videregiver informationerne
til danske virksomheder og forskningsinstitutioner.
Den trykte rapport fra Forskningsog Innovationsstyrelsen kan rekvireres ved at sende en e-mail til eurocenter@fi.dk. Den elektroniske udgave
kan downloades på www.fi.dk
TS

IBUS-projektet, hvor halm omdannes til brændsel, foder og ethanol er et af de
projekter, der har fået betydelig støtte fra EUs rammeprogram.
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