
 
 

 
 

Horisont 2020 og IPR 
 
Horisont 2020 er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram, og programmet har som mål å 
styrke europeisk industri gjennom forskning og teknologisk utvikling som gir positive resultater for 
samfunnet. For å sikre innvesteringene i teknologi og utvikling er beskyttelse av immaterielle verdier 
en viktig aktivitet. Å forvalte IPR krever tid og ressurser, men fordelen er en mulighet til å spre 
kompetanse og dele ny teknologi samtidig som man beholder rettighetene og inntektene. 
 

Hva kan du om IPR? 

Søknad om midler fra Horisont 2020 setter krav til å 
dokumentere hvordan immaterielle rettigheter skal 
forvaltes og utvikles. 
 
Skaff deg grunnleggende kompetanse om IPR og lag 
en forvaltningsplan for virksomhetens immaterielle 
rettigheter, en såkalt IPR-strategi.  
 
Patentstyret gir veiledning om IPR og nettsiden  
IPR Helpdesk inneholder grunnleggende til avansert 
informasjon og opplæring på dette området. 
 

IPR i en Horisont 2020-søknad 

Før du starter en søknadsprosess må du dokumentere og fastsette verdien av egne immaterielle 
rettigheter. I et samarbeidsprosjekt lager man avtaler om IPR, blant annet om hva som bringes inn og 
resultatene. Prosjektet utarbeider en IPR-plan og setter av ressurser til arbeidet og midler til å søke 
patenter der dette er relevant. 
 
Støtte gis til prosjekter som innebærer en teknologisk nyvinning. En patenterbarhetsvurdering eller 
en Freedom to Operate-undersøkelse av tredjepart dokumenterer om teknologien er ny og 
patenterbar eller hvilke markeder denne kan selges i.  
 
Formidling og utnyttelse av prosjektets resultater skal dokumenteres i søknaden. Før produktet er på 
markedet og gir inntekter vil det fortsatt være behov for investeringer til produksjon, salg og 
markedsføring. I denne fasen er det viktig å ta vare på alle immaterielle verdier som registrerbare 
rettigheter til patent, varemerke og design. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hva er immaterielle 

rettigheter 

Immaterielle rettigheter, også kalt 

Intellectual Property Rights (IPR), 

er juridiske eneretter som beskytter 

oppfinnelser, navn, logoer, design 

og andre innovasjoner. Strategisk 

bruk av disse rettighetene kan 

gjøre IPR til de mest verdifulle 

eiendelene i bedriften din. 

Forslag til prosjekt Prosjektforhandling Prosjekt Gevinstfase 

Bakgrunn for 
prosjektet 

Patenter, teknologi 
og kompetanse 

Teknologi brukt i 
prosjektet 

Formidling og 
utnyttelse av 
prosjektresultater 

Resultater utviklet 
i prosjektet 



 

Informasjon om Horisont 2020 og utvikling av  
IPR-kompetanse 
 

 
 
 
 

Nettsiden har informasjon om alle prosjekter og hvilke forutsetninger som 
gjelder. Innlevering av søknader skjer via den samme siden. 
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ 
 

 
 

 

 
Nettsiden er tilpasset Horisont 2020, men den gir allmennyttig informasjon om 
IPR.  
https://www.iprhelpdesk.eu/ 
 

 
 
 

Via Forskningsrådets nettside er det informasjon om arrangementer i Norge 
knyttet til Horisont 2020 som hvordan søke støtte og tilskudd til å utarbeide 
søknader.  
http://www.forskningsradet.no/horisont2020 
 

 
 
 
 

På Patentstyrets nettside er det blant annet informasjon IPR og kurs som  
arrangeres innenfor ulike temaer knyttet til immaterielle rettigheter. 
 
Patentstyret tilbyr både gratis veiledning innen IPR og betalte tjenester som 
patenterbarhetsvurderinger og Grunnlag for Freedom to Operate, til å 
dokumentere en Horisont 2020-søknad.  
patentstyret.no 
 
 

 
 
Vet du hvilke immaterielle verdier som er relevante for bedriften din? Ta 
selvtesten og finn ut. Her finner du også andre nyttige verktøy, som 
kostnadskalkulator, beslutningsverktøy og oversikt over hvor du kan få hjelp. 
iprhjelp.no 
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