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Destination 6: Safe, Resilient Transport and Smart 
Mobility services for passengers and goods
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Safe, Resilient Transport and Smart Mobility services for 
passengers and goods (1/3)

• CCAM
– CCAM partnerskap – visjon: "European leadership

in safe and sustainable road transport through
automation"

– 11 utlysninger
– Stort fokus på demoer (store)
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Safe, Resilient Transport and Smart Mobility services for 
passengers and goods (2/3)

• Multimodal and sustainable transport systems for 
passengers and goods
– Flere av utlysningene er basert på innspill fra ALICE (Alliance for 

Logistics Innovation through Collaboration in Europe)
– Noder: havner, flyplasser, terminaler – "Connectivity"
– Last-mile og bylogistikk (inkl. byplanlegging)
– Effektiv håndhevelse av reguleringer
– Nye mobilitetstjenester
– Totalt 8 utlysninger
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Safe, Resilient Transport and Smart Mobility services for 
passengers and goods (3/3)

• Safety and resilience
– Vei (3) + Sjø (1) + Luft (2)
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• Etablert januar 2015 – kontraktsperiode 3 år
• Søknad om forlengelse for 3 nye år innvilget mars 2018
• Prosjekteier: ITS Norge
– ca. 70 medlemmer, flere med erfaring fra EU-prosjekter

• Prosjektleder: Runar Søråsen, Miles Ahead AS
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Støttet av:

Hva er ENIT?
EU-nettverk for IKT i transport
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ENITs målsetninger
• Øke antall norske deltakere i H2020/HEU og 

mengden EU-finansiering til norske aktører
– Synliggjøre og øke nytten norske bedrifters har av 

deltagelse i H2020/HEU -> gjøre deltakelse attraktivt
– Gjøre norske bedrifter og FoU-institusjoner attraktive som 

deltakere i H2020/HEU -> bli invitert inn i konsortier
– Hjelpe norske bedrifter, også nye, til deltakelse i 

H2020/HEU-prosjekter
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Aktiviteter: Prosjektutviklingstrappa

22.03.2021 8

Informasjonsspredning og tidligfase 
mobilisering. Identifisering og 
rekruttering av nye deltakere til 
Horisont 2020 

Seminar 

Første trinn i prosjektutvikling. 
Inkluderer gruppearbeid for å øke 
tilfanget av ideer. 

Workshop  

Videre prosjektutvikling. Her 
inviteres de mest sentrale aktørene 
og prosjektideene konkretiseres. 

Møter 



Så hva er verdien av EU-prosjekter?
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=> Finansiering av 
forretningsutvikling

Førstehånds tilgang til 
forskning

Etablere og styrke 
triple-helix samarbeid

Teste og demonstrere 
ditt verdiløfte

Skape konsensus for 
standardisering

Økt synlighet

Utvidet nettverk

"Seal-of-excellence"

Risikoavlastning av 
innovasjonsprosesser 

(70%/100% finansiering)

Identifisere/etablere nye 
verdikjeder/verdinettverk



Takk for oppmerksomheten!
runar@milesahead.no
mob. +47 990 10 187

@runarsorasen
rsorasen

mailto:runar@milesahead.no

