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Kommissionens forslag 

 

Virkninger for 

samfundet 
Kortfristet Mellemfristet Længerefristet 

EU-politiske 

prioriteter tackles 

gennem FoI 

Output –  

antal og andel af 

output med henblik på 

at tage fat på 

specifikke EU-

politiske prioriteter 

Løsninger –  

antal og andel af 

innovationer og 

videnskabelige 

resultater vedrørende 

specifikke EU-politiske 

prioriteter 

Fordele –  

aggregerede anslåede 

virkninger af udnyttelsen af 

resultater, der er finansieret via 

rammeprogrammet, med 

hensyn til at tackle specifikke 

EU-politiske prioriteter, 

herunder bidrag til politikken 

og lovgivningsprocessen 

Der skabes fordele 

og virkninger 

gennem FoI-

missioner 

FoI-missioners output 

– 

output i specifikke 

FoI-missioner 

FoI-missioners 

resultater –  

resultater af specifikke 

FoI-missioner 

FoI-missioners målopfyldelse 

–  

opfyldte mål i specifikke FoI-

missioner 

Styrket 

ajourføring af 

innovation i 

samfundet 

Medskabelse –  

antal og andel af 

rammeprogram-

projekter, hvor EU-

borgere og slutbrugere 

bidrager til 

medskabelse af FoI-

indhold 

Inddragelse –  

antal og andel af 

rammeprogram-

støttemodtagende 

enheder med 

mekanismer til 

inddragelse af borgerne 

og slutbrugerne efter 

Indførelse af samfundsrelateret 

R&I –  

indførelse og opsøgende 

aktiviteter med hensyn til 

rammeprogrammets 

medskabte videnskabelige 

resultater og innovative 

løsninger 
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rammeprogram-

projekter 

Ændringsforslag  

Virkninger for 

samfundet 
Kortfristet Mellemfristet Længerefristet 

Horisont Europa-

målsætninger og 
EU-politiske 

prioriteter tackles 

gennem FoI 

Output –  

antal og andel af 

output med henblik på 

at tage fat på 

specifikke Horisont 

Europa-målsætninger 

og EU-politiske 

prioriteter 

Løsninger –  

antal og andel af 

innovationer og 

videnskabelige 

resultater vedrørende 

specifikke Horisont 

Europa-målsætninger 

og EU-politiske 

prioriteter 

Fordele –  

aggregerede anslåede 

virkninger af udnyttelsen af 

resultater, der er finansieret via 

rammeprogrammet, med 

hensyn til at tackle specifikke 

Horisont Europa-

målsætninger og EU-politiske 

prioriteter, herunder bidrag til 

politikken og 

lovgivningsprocessen 

Der skabes fordele 

og virkninger 

gennem FoI-

missioner og 

partnerskaber 

FoI-missioners output 

–  

output i specifikke 

FoI-missioner og 

partnerskaber 

FoI-missioners 

resultater –  

resultater af specifikke 

FoI-missioner og 

partnerskaber 

FoI-missioners målopfyldelse 

–  

opfyldte mål i specifikke FoI-

missioner og partnerskaber 

Opfyldelse af 

Unionens 

klimaforpligtelse 

og opnåelse af 

en/et CO2-neutral 

emissionsøkonomi 

og -samfund 

Projekter og output –  

antal og andel af 

projekter og output, 

som er klimarelevante 

(opdelt i programmets 

missioner, 

partnerskaber og 

budgetposter) 

Innovation fra 

klimarelevant 

rammeprogram-

projekt –  

antal innovationer fra 

rammeprogram-

projekter, som er 

klimarelevante, 

herunder fra tildelte 

intellektuelle 

ejendomsrettigheder 

Klimarelevante projekters 

samfundsmæssige og 

økonomiske indvirkning –  

aggregerede anslåede 

virkninger af anvendelsen af 

resultater, der er finansieret 

af rammeprogrammet, til 

opnåelse af Unionens 

langsigtede klima- og 

energiforpligtelser i henhold 

til Parisaftalen  

Økonomiske, 

samfundsmæssige og 

miljømæssige omkostninger 

og fordele ved klimarelevante 

projekter  

- optagelse af innovative 

løsninger til modvirkning af 

og tilpasning til 
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klimaændringer, der stammer 

fra rammeprogram-projekter 

- aggregerede anslåede 

virkninger af anvendelsen af 

disse løsninger på 

beskæftigelse og 

virksomhedsoprettelse, 

økonomisk vækst, ren energi, 

sundhed og trivsel (herunder 

luft-, jord- og vandkvalitet)  

Styrket ajourføring 

af FoI i samfundet  

Medskabelse –  

antal og andel af 

rammeprogram-

projekter, hvor EU-

borgere og slutbrugere 

bidrager til 

medskabelse af FoI-

indhold 

Inddragelse –  

antal og andel af 

rammeprogram-

støttemodtagende 

enheder med 

mekanismer til 

inddragelse af 

borgerne og 

slutbrugerne efter 

rammeprogram-

projekter 

Indførelse af samfundsrelateret 

R&I – 

adgang, indførelse og 

opsøgende aktiviteter med 

hensyn til rammeprogrammets 

medskabte videnskabelige 

resultater og innovative 

løsninger 
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