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Eierskap til utviklingen mot et bærekraftig Europa
Styrket tillit til politiske og vitenskapelige institusjoner i Green Deal spørsmål

• Deltakere: Forskningsinstitusjoner, offentlig sektor, NGOer, m.fl. 
• Etterspurt ekspertise: Deliberativt demokrati, innbyggerinvolvering, etikk, 

likestilling, klima-rettferdighet, m.m.
Bakgrunnsdokumenter, bl.a: 
• UN Global Sustainable Development Report 2019, 
• From co-desigh to co-implementation and co-evaluation
• RRI-tools
Annet relevant: 
• Pro-Ethics, nytt H2020 prosjekt å følge – etiske spørsmål når forsknings- og innovasjonsabeidet

involverer brukere og innbyggere. Rammeverk og guidelines skal lages. Forskningsrådet er partner.  
• BEPA report – Social innovation: a deade of changes
• Research and Innovation Action (RIA), estimert budjett per prosjekt 3-5 mill €, 2-3 prosjekter

LC-GD-10-1-2020: European capacities for citizen deliberation and 
participation for the Green Deal



Samarbeid mellom prosjekter gir synergieffekt

Eksempel fra Bodø
SeeRRI koordineres av Nordlandsforskning
og prosjektet skal finne nye måter for alle
relevante samfunnsaktører å samarbeide om 
forsknings- og innovasjonsaktiviteter for 
selvstendige økosystemer i en region.
Norske partnere: Nordland fylkeskommune, NHO

CityLoops skal skape marked for gjenbruk av 
jord når Bodøys flyplass skal bli ny bydel.

Norske partnere: Nordlandsforskning, Bodø kommune

DigiTeRRI skal gjøre tradisjonelle
industriregioner om til digitaliserte
bærekraftige regioner

Norsk partner: Nordlandsforskning



Endringer i atferd, sosial praksis og kultur for å oppnå Green Deal-målene
• Partnere: Forskningsinstitusjoner, offentlig sektor, 
NGOer, nasjonale og lokale administrative organer
• Etterspurt ekspertise: bl.a. samfunnsvitenskap, psykologi,
antropologi, økonomi, historie, etikk
• Virkninger og effekter: systematisk endring i politikk, kultur, 
økonomi og samfunnet generelt
Samarbeid med andre prosjekter gir synergieffekt
Relevante bakgrunnsdokumenter, bl.a.:
UN’s Sustainable development report (2020)
Policy brief on citizen science
Verktøykasse: MoRRI

Research and Innovation Action (RIA), estimert budjett per prosjekt 3-5 mill €, totalt 2-3 prosjekter

LC-GD-10-2-2020. Behavioural, social and cultural change for 
the Green Deal. 



LC-GD-10-2-2020. Behavioural, social and cultural change for 
the Green Deal. 

EnviroCitizen – prosjekt koordinert av UiS
• Prosjektet undersøker

hvordan aktiviteter knyttet til 
fuglekikking og fugletelling kan bidra til å 
styrke miljøbevissthet og grønt 
medborgarskap. Prosjektet engasjerer 
vanlige innbyggere og bruker 
folkeforskning som sin hovedmetode



Subtopic 1: Enabling citizens to act on climate change and for sustainable 
development through education
• Prosjektene skal bidra til “European competence framework” - et verktøy som skal gi 

spesielt unge innbyggere kunnskap for å engasjere seg i den grønne given mot et 
klimanøytralt Europa.

• Kompetanseverktøyet skal tas i bruk av offentlig og privat sektor,                               
interessenter og NGOer

• Deltakere: Forskningsinstitusjoner/miljøer innen naturvitenskapene, teknologi, 
samfunnsvitenskap,  humaniora, citizen science og                                                                
NGOer skal med, m.fl.  

• Anslagsvis 2- 4 prosjekter under subtopic 1

LC-GD-10-3-2020: Enabling citizens to act on climate change, for sustainable development and 
environmental protection through education, citizen science, observation initiatives, and civic 
engagement
Estimert budsjett, subtopic 1 og 2 totalt: 25 mill €, prosjekter fra 3 til 5 mill. €, Innovation Action (IA)



LC-GD-10-3-2020. Subtopic 1 : Enabling citizens to act on climate change and for sustainable 
development through education
• Eksempel fra Oslo
• SEAS – Science Education for Action and 

Engagement towards Sustainability, ledes av 
UiO

• H2020-prosjektet skal gjøre skolelever, lærere 
og lokalsamfunnet utenfor skolen i stand til å 
samarbeide om og mestre store 
samfunnsutfordringer knyttet til klima og 
bærekraft.

Nyttig info:
• EU policy brief, Science Education



LC-GD-10-3-2020. Subtopic 2 : Enabling citizens to act on climate 
change and for sustainable development through better monitoring 
and observing of the environment and their environmental impacts 

• Prosjektene skal utvikle og forbedre folkeforskningsinitiativer ved å engasjere innbyggere i samling av miljø- og sosio-
økonomisk data 

• Nøkkelkomponent: engasjere innbyggere og tilby konkrete verktøy for å følge deres påvirkning på miljø og 
samle/bruke informasjon som kan hjelpe med atferdsendring. 

• Deltakere: Frivillge organisasjoner, teknologi selskaper, samfunnsvitenskap,  humaniora, citizen science og offentlige
myndigheter.  

• Innovation Action (IA), anslagsvis 2- 4 prosjekter
• Relevante dokumenter/platformer
Climate adapt platform
Indicators for adaptation to climate change at national level - Lessons from emerging practice in Europe (2018)
Covenant of Mayors 
EU policy brief, Citizen Science 
European Citizen Science Association



LC-GD-10-3-2020. Subtopic 2 : Enabling citizens to act on climate change and for sustainable 
development through better monitoring and observing of the environment and their 
environmental impacts 

• hackAIR - Et Horisont 2020-prosjekt der NILU var en
partner

• Utvikling av teknologi for overvåkning av luftforurensing
og folkeforskning er i centrum av dette prosjektet

• Prosjektet hadde et mål om å samle inn informasjon om 
luftforurensing og engasjere innbyggere



Contact persons
Inclusive, Innovative and Reflective Societies (SC 6)
Science with and for Society (SwafS)

Zhanna Saidenova 
Skrede

zs@rcn.no

Øydis Hagen
oem@rcn.no
(i permisjon)

Kristin Eikeland 
Johansen

kej@rcn.no


