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EuroCenters medarbejdere kan blandt andet afklare, om din idé matcher kravene i EU’s 
forskningsprogram, også kaldet FP7. Vi kan fortælle dig, hvornår du kan søge penge, 
vejlede dig om de regler, der er forbundet med at deltage i et FP7-finansieret projekt og 
hvordan du skriver en god ansøgning. Vi har viden om kommende opslag og guider dig 
rundt på Europa-Kommissionens hjemmesider.

EuroCenters services
Vores gratis services omfatter blandt andet:
> Telefonisk og e-mail rådgivning
> Individuelle rådgivningsmøder 
> Brugerdefinerede workshops
> Informationsmøder rundt om i landet om nye opslag
> e-vejledning på fi.dk/fp7/vejledning, hvor du bliver guidet gennem alle faser i 

FP7-arbejdet 
> Information, nyheder og statistik om FP7 på fi.dk/fp7 
> Magasinet ”EU-INFORMATION”.

EuroCenter er et kontor i Styrelsen for Forskning og Innovation, og vi bidrager aktivt til 
at virkeliggøre styrelsens strategi om internationalisering af dansk forskning. Vores 
ambition er, at flere og flere danske forskere og virksomheder deltager i FP7-projekter. 
Brug os derfor, hvis du vil eller allerede er i gang med FP7.

Kontakt 
EuroCenter
Styrelsen for Forskning og Innovation 
Bredgade 40
1260 København K
Direkte tlf.: 3544 6240 
E-mail: eurocenter@fi.dk
Hjemmeside: www.fi.dk/fp7

Fakta om FP7
På dansk står FP7 for EU’s 7. rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling. På 
engelsk hedder programmet Framework Programme 7. FP7 er en EU-tilskudsordning, 
der løber fra 2007 til 2013. Budgettet er på 380 milliarder kroner. Langt de fleste penge 
i FP7 opslås via fire programmer. 

Brug EuroCenter 
– og skyd genvej til EU’s forskningsprogram

Vil du have del i EU’s pulje på 380 milliarder kroner til forskning og udvikling? 
Så står EuroCenters EU-kompetente medarbejdere klar til at hjælpe dig. Udover 
kurser tilbyder vi en række gratis services. 

COOPERATION: 
Ti temaer fra Sundhed over IKT til Miljø

CAPACITIES:  
Syv temaer bl.a. forskning for smv’er

PEOPLE / Marie Curie:  
Uddeler bl.a. individuelle stipendier 

IDEAS:  
Støtter grundforskning
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EuroCenter står igen klar med en række kurser, der sætter fokus på de mange forskellige 
udfordringer, du møder i dit arbejde med FP7. Vi lærer dig at ramme plet med din ansøg-
ning, at forstå regnskabsreglerne og udarbejde budgetter, regnskaber og skrive rapporter, og 
at få styr på de intellektuelle rettigheder.

På kurserne møder du EuroCenters kompetente undervisere, der har stor erfaring fra 
rådgivningsarbejdet og altid er ajour med den nyeste viden. EuroCenter samarbejder med 
Europa-Kommissionen og kender EU-systemet, det særlige sprog samt krav, regler og 
praksis på området. 

Kurserne er målrettet ansatte på universiteter, virksomheder og regionale institutioner. På 
kurserne får du gode muligheder for at opbygge nye netværk. 

Vi udvikler løbende kurserne blandt andet på baggrund af de tilbagemeldinger, vi får fra 
vores kursister i årets løb. I 2012 tilbyder vi derfor to nye kurser. Et om Marie Curie, som 
sætter fokus på regler og dokumentation, og et om hvordan man balancerer mellem forske-
rens ønske om at publicere viden og virksomhedens ønske om at tage patent. Et emne, som 
rigtig mange støder på i et FP7-projekt.

Som led i styrelsens digitaliseringsstrategi vil EuroCenter i 2012 i udstrakt grad levere 
kursusmaterialet elektronisk, og dermed give kursisterne et værktøj, som de lettere kan 
bruge efter kurset. 

Vi glæder os til at møde jer på vores kurser i 2012. 

Med venlig hilsen 

Annette Borchsenius
Kontorchef, EuroCenter

Styrk dine kompetencer 
og knæk EU-koden

Det kan være svært at afkode EU-sproget og forstå EU-systemet. EuroCenters 
kurser 2012 giver dig den viden og de værktøjer, som er nødvendige. Vi hjælper 
dig i dit arbejde med EU’s forskningsprogram (FP7). Bevillinger fra FP7 til danske 
forskere eller virksomheder er i gennemsnit på 2,6 millioner kroner. Så det betaler 
sig at blive klogere.
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” Det var meget lærerigt 
at se og dykke ned i en 
rigtig ansøgning. Jeg fik en 
masse viden om fordele og 
faldgruber i en ansøgning 
ved at sidde i ’evaluator 
stolen’.

 ”
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Den gode ansøgning til FP7
– lær teknikken bag en FP7-ansøgning til topkarakter

Kurset til dig, der…
vil i gang med at skrive en FP7-ansøgning 
og/eller vil hjælpe andre med deres ansøg-
ninger. Du kan være f.eks. forsknings- og 
udviklingschef i en privat virksomhed, 
konsulent, forsker eller forskningsadmini-
strator.  

Dit udbytte
Kurset sætter fokus på FP7-ansøgningen 
set med evaluatorernes øjne – hvornår gi-
ver evaluatorerne en ansøgning topkarak-
ter? Gennem korte oplæg og en række 
praktiske øvelser lærer du:
> Om EU’s ”karakterskala”/evaluerings-

kriterier for FP7-ansøgninger. Efterføl-
gende kan du omsætte det til en målret-
tet og præcis FP7-ansøgning. 

> At se FP7-ansøgninger med en evalua-
tors øjne. Bagefter ved du, hvad de 
lægger vægt på, og hvornår en ansøg-
ning får topkarakter. 

> At skelne den middelmådige FP7-an-
søgning fra den rigtig gode. Efterføl-
gende kan du hæve kvaliteten i din 
egen ansøgning.

Indhold
Kurset sætter fokus på: 
> Evalueringssituation og -kriterier 
> FP7-ansøgningens tre hoveddele – 

”Science & Technology”, ”Implemen-
tation” og ”Impact”

> Evaluatorernes oplevelser og bedøm-
melser.

Skriv en god ansøgning og få del i EU-milliarderne til forskning og udvikling. 
Lær af andres ansøgninger, forstå EU’s ”karakterskala” og brug din viden i den 
næste ansøgning, så den bliver knivskarp.

Kursusform
Vi kombinerer korte oplæg med mange 
gruppeøvelser, hvor deltagerne arbejder 
aktivt med blandt andet en rigtig FP7-an-
søgning til COOPERATION og FP7-eva-
lueringsrapporter.

Undervisningsformen kræver dit aktive 
medspil. 

Kursusmateriale
Der udleveres kursusmateriale både før og 
på kurset. Kurset holdes på dansk, men 
meget af kursusmaterialet er på engelsk.

Forudsætning
Kurset kræver et vist kendskab til FP7 el-
ler generel viden om rammeprogrammet. 

Forberedelse
Du modtager før kursusstart blandt andet 
ansøgningsvejledningen til FP7/Guide for 
Applicants, som vi opfordrer dig til at kig-
ge igennem for at få det fulde udbytte af 
kurset.

Opfølgning på kurset
Deltagerne får efter kurset tilbudt kvalifi-
ceret, individuel og gratis sparring på de-
res FP7-ansøgning fra den relevante med-
arbejder i EuroCenter.

Kursusleder
Christian Holstein
cho@fi.dk

Tid Sted Pris Kursusnr.  

15. maj 2012, kl. 9-16:30
Scandic
Copenhagen

3.000 kr. 120515

4. september 2012, kl. 9-16:30
Scandic Plaza 
Aarhus

3.000 kr. 120904

4. oktober 2012, kl. 9-16:30
Eigtveds Pakhus, 
København

3.000 kr. 121004
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” Jeg blev klogere på FP7, og er nu 
knap så EU-forskrækket. Det bedste ved 
kurset var muligheden for at lave øvelser, 
så man bedre kan huske det, i stedet for 
at sidde og lytte hele dagen.

 ”
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Kurset til dig, der…
er i gang med at skrive en FP7-ansøgning 
eller administrere et FP7-projekt. Du kan 
være forsknings- og udviklingschef i en 
privat virksomhed, forsker på et universi-
tet, forskningsadministrator eller regn-
skabsmedarbejder. 

Indhold 
Kurset sætter fokus på budgetlægning og 
aflæggelse af regnskab for FP7-projekter. 
Vi fokuserer på kravene til projekter, der 
er medfinansieret af FP7-programmet CO-
OPERATION. Gennem oplæg og øvelser 
ruster vi dig til at anvende EU’s finansie-
ringsregler og forstå det særlige regn-
skabssprog.

Vi kommer ind på følgende emner på kur-
set:
> Tilskudssatser. Hvilken sats gælder for 

de forskellige typer af projekter og del-
tagere?

> Udgifter. Hvad er forskellen mellem in-
direkte og direkte omkostninger og 
mellem tilladte og ikke-tilladte omkost-
ninger?

> Budget. Hvad skal med, hvad skal 
ikke?

> Tidsregistrering. Hvilke krav stiller 
EU?

> Rapportering. Hvordan foregår den 
økonomiske afrapportering?

> Revisorerklæringer. Hvornår skal de 
indsendes?

Dit udbytte 
Du får forståelse for principperne bag EU-
medfinansiering og overblik over kravene, 
så du efter kurset kan udarbejde budgetter, 
der holder, og regnskaber, der opfylder 
EU’s regler. Øvelserne ruster dig til at 
udarbejde et FP7-budget og -regnskab på 
en effektiv måde efter kurset. 

Kursusform
Vi kombinerer grundig gennemgang af 
emnerne med øvelser om budgetlægning 
og regnskabsaflæggelse i et fiktivt projekt 
under COOPERATION.

Der undervises på dansk, men meget af 
kursusmaterialet er på engelsk.

Holdstørrelse 
Maksimalt 20 deltagere.

Kursusmateriale
Du får et fyldigt kursusmateriale, som kan 
bruges som opslagsværk og værktøj i for-
bindelse med budgetlægning og rapporte-
ring i dine FP7-projekter.

Kursusleder 
Melanie Büscher 
meb@fi.dk

>

Giver ord som non-eligible cost, transitional flat rate og time-sheets dig sved på 
panden? Få styr på begreberne i et FP7-budget og -regnskab og lær at bruge dem i 
praksis. 

Bliv en haj til 
budgetter og regnskaber i FP7

Tid Sted Pris Kursusnr.  

9. februar 2012, kl. 9-16
Scandic 
Copenhagen

3.000 kr. 120209

24. maj 2012, kl. 9-16
Scandic Plaza 
Aarhus

3.000 kr. 120524

23. august 2012, kl. 9-16
Eigtveds Pakhus, 
København

3.000 kr. 120823

11. oktober 2012, kl. 9-16
Eigtveds Pakhus, 
København

3.000 kr. 121011
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Kurset til dig, der.. 
er i gang eller overvejer at gå i gang med 
et FP7-projekt. Du kan være fra f.eks. en 
virksomhed eller en offentlig institution. 
Kurset henvender sig også til rådgivere og 
forskningsadministratorer. Det er ikke en 
forudsætning, at du har en juridisk bag-
grund.

Indhold
Med udgangspunkt i konkrete interesse-
modsætninger lærer du at forebygge de 
konflikter, som kan opstå, når man hånd-
terer intellektuelle rettigheder (IPR). På 
kurset gennemgår vi, hvordan gældende 
regler kan bruges til at undgå og forebyg-
ge problemer. Du lærer også, hvordan af-
talerne skal udformes, så risikoen for at 
der opstår problemer hen ad vejen bliver 
minimeret. Hvornår må du for eksempel 
sælge din viden, og hvem må offentliggø-
re resultaterne?

En af de problemstillinger, vi dykker ned i 
på kurset er, at forskere typisk gerne hur-
tigt vil publicere deres resultater i journa-
ler og tidsskrifter. Virksomheder derimod 
er typisk mere interesseret i, at resultater-
ne bliver beskyttet f.eks. ved patentering.

Vi kommer derfor ind på: 
> Hvordan man bedst udnytter konsortie-

aftalen til at forebygge denne konflikt 
> Hvordan reglerne i tilskudsaftalen an-

vendes i denne sammenhæng 
> Hvordan man bruger de generelle reg-

ler om IPR som løsning. 

Dit udbytte
Efter kurset vil du have overblik over og 
kendskab til:
> Hvilket problemkompleks du ofte vil 

møde
> Hvordan du udformer en konsortieaf-

tale
> Hvad der reguleres i tilskudsaftalen 

med Europa-Kommissionen
> Hvad intellektuelle rettigheder (IPR) 

er, og hvordan aftaler om IPR fastlæg-
ges i et FP7-projekt. 

Kursusform
Der undervises på dansk, men meget af 
kursusmaterialet er på engelsk. Der vil 
blive anvendt konkrete eksempler på kon-
sortieaftaler i undervisningen.

Der vil være rig mulighed for dialog mel-
lem oplægsholderne og deltagerne samt 
interaktion og udveksling af erfaringer og 
viden mellem deltagerne.

Holdstørrelse 
Mindre hold med 10-15 deltagere. 

Kursusmateriale
Der udleveres fyldigt kursusmateriale. 

Kursusleder
Jan Corner-Walker 
jcw@fi.dk

>

Forskere vil typisk publicere deres resultater hurtigt, mens virksomheder ofte vil 
beskytte forretningshemmeligheder. Få styr på, hvilke redskaber der kan hjælpe dig 
til at håndtere denne interessemodsætning i et FP7-projekt, og hvilke krav der bliver 
stillet i EU.

Lær at gå på line mellem publicering og patenter 
– brug juraen som balancestang

Tid Sted Pris Kursusnr.  

17. april 2012, kl. 9-16
Scandic 
Copenhagen

3.000 kr. 120417

25. september 2012, kl. 9-16
Eigtveds Pakhus,  
København 

3.000 kr. 120925
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” Kurset gav god viden 
om den elektroniske rap-
portering. Jeg går hjem 
med en følelse af at have 
kendskab til alle regler 
og kan nu skippe angsten 
for, at jeg kun kender 
halvdelen af reglerne.

 ”



>

Rapportering er en vigtig del af et FP7-projekt – for det er rapporterne, der udløser 
penge fra EU til projektet. Gennem oplæg, eksempler og praktiske øvelser får du et 
grundigt indblik i, hvordan du udarbejder rapporter, der kan godkendes af Europa-
Kommissionen.

Rapportering i FP7  
– få styr på indholdet og de elektroniske værktøjer >

Kurset til dig, der…
er involveret i afrapportering af et FP7-
projekt. Du kan være projektleder, koordi-
nator eller forskningsadministrator.

Indhold
Kurset sætter fokus på følgende emner:
> Periodiske og endelige rapporter.  

Hvordan udarbejdes de mest hensigts-
mæssigt, og hvad er de største udfor-
dringer?

> Videnskabelig og finansiel afrapporte-
ring. Hvordan tilrettelægger du den 
mest hensigtsmæssige arbejdsforde-
ling?

> Europa-Kommissionens elektroniske 
rapporteringsværktøjer. Hvordan  
registrerer du dig, hvordan anvendes 
værktøjerne, og hvor mange i organi-
sationen bør have adgang?

Dit udbytte
Du vil blandt andet lære:
> Hvilke krav Europa-Kommissionen 

stiller til rapporteringen
> At planlægge afrapporteringen og und-

gå unødvendige forsinkelser 
> At bruge de elektroniske rapporterings-

værktøjer.

En måned før kurset sender vi et spørge-
skema til deltagerne, så vi kan inddrage 

jeres forventninger i undervisningen.

Kursusform
Vi kombinerer korte oplæg med gruppe-
øvelser, som kursisterne deltager aktivt i. 
Undervejs er der god mulighed for at dis-
kutere og stille spørgsmål.

Vi underviser på dansk. Oplægsholdernes 
præsentationer er på dansk, mens resten af 
materialet er på engelsk.  

Holdstørrelse 
Maksimalt 20 deltagere.

Kursusmateriale
Du vil få udleveret præsentationer og ma-
teriale, som vil hjælpe dig, når du skal 
skrive dine rapporter, planlægge afrappor-
teringen og undgå forsinkelser. Materialet 
kan også bruges som støtte til at bruge 
EU’s elektroniske værktøjer til afrapporte-
ring.

Kursusleder
Barbara Spanó
basp@fi.dk
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Tid Sted Pris Kursusnr.  

8. marts 2012, kl. 9-16
Scandic 
Copenhagen

3.000 kr. 120308

15. november 2012, kl. 9-16
Eigtveds Pakhus, 
København

3.000 kr. 121115
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” Kurset gav mange gode 
input til det fremtidige 
arbejde med projekter i 
FP7-regi. Oplægsholderne 
er meget engagerede og har 
en bred faglig viden.

 ”
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Kurset er til dig…
der skal i gang med at koordinere et FP7-
projekt, eller til dig, der overvejer at vare-
tage koordinatorrollen. Du kan også være 
en erfaren koordinator, som ønsker at fyl-
de ”hullerne” ud.  

Indhold
Kurset sætter fokus på koordinatorrollen i 
et FP7-projekt under COOPERATION. 
Gennem oplæg, eksempler og praktiske 
øvelser sætter vi fokus på de udfordringer, 
en koordinator står overfor, og du får 
værktøjer til at håndtere de forskellige 
problemer, som du helt sikkert skal løse.

Vi gennemgår følgende emner på kurset:
> Koordinatorens rolle
> Projektændringer
> Rapportering og pengeflow
> Konsortieaftalens betydning
> Kommunikation med konsortiet.

Dit udbytte
Du vil blandt andet lære:
> Hvilke mangeartede opgaver du skal 

varetage som koordinator
> Hvordan du får projektet godt fra start 

og styret sikkert i havn
> Hvilke dokumenter der er vigtige i ko-

ordinatorens arbejde
> Hvordan du bruger dokumenterne i 

praksis

> Hvordan du løser eventuelle problemer 
undervejs i et projekt

> Rapporteringens mange facetter.

Kursusform 
Vi kombinerer korte oplæg med mange 
gruppeøvelser. Der undervises på dansk, 
men meget af kursusmaterialet vil være på 
engelsk.

Holdstørrelse 
Maksimalt 25 deltagere.

Kursusmateriale
Du vil få en ”værktøjskasse” af dokumen-
ter, som du kan bruge som opslagsværk og 
støtte i dit arbejde som koordinator.

Forudsætninger  
Der kræves et vist kendskab til FP7 for at 
få fuldt udbytte af kurset.

Kursusleder
Tina Sander
tsan@fi.dk

>

En koordinator i et internationalt FP7-projekt er lidt af en multikunstner. Opgaverne 
spænder fra strategi over interkulturel kommunikation til projektstyring og regn-
skabsforståelse. Dette kursus giver dig de rigtige redskaber til at løfte koordinator-
rollen professionelt og med gennemslagskraft.  

Den professionelle koordinator  
– lær at holde styr på holdet 

Tid Sted Pris Kursusnr.  

14. juni 2012, kl. 9-16
Scandic
Copenhagen

3.000 kr. 120614

25. oktober 2012, kl. 9-16
Eigtveds Pakhus, 
København

3.000 kr. 121025
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Kurset til dig, der…
> arbejder med projektadministration i en 

virksomhed, på et universitet eller an-
den forskningsinstitution

> er forsknings- eller udviklingschef i en 
virksomhed

> er ansat i en videntung lille eller mel-
lemstor virksomhed med internationale 
ambitioner.

Indhold
Kurset sætter fokus på økonomi, rapporte-
ring og administration i PEOPLE, som 
udbyder en række Marie Curie-aktiviteter 
i form af stipendier og netværk til livslang 
læring og uddannelse. 

Dit udbytte
Du vil blandt andet lære: 
> Hvad de forskellige udgiftskategorier 

dækker
> Hvordan man laver budgetoverslag for 

et Marie Curie-projekt
> Hvilke krav Europa-Kommissionen 

stiller til rapporteringen
> Hvad man skal tage højde for i plan-

lægningen af afrapporteringen.

Kursusform
Vi kombinerer korte oplæg med mindre 
øvelser, for at kursisterne kan få omsat te-
orien til praksis. Der vil blive lagt vægt på 
at inddrage kursisterne og deres erfarin-
ger. 

Undervisningen er på dansk. Oplægshol-
dernes præsentationer er på dansk, mens 
det øvrige materiale er på engelsk.

Holdstørrelse
Maksimalt 15 deltagere. 

Kursusmateriale
Du får et fyldigt kursusmateriale. Det er 
opbygget, så du senere kan bruge det som 
praktisk opslagsværk og redskab i forbin-
delse med arbejdet med PEOPLE-projek-
ter. 

Forudsætninger 
Der forudsættes kendskab til PEOPLE.

Kursusleder
Elsebeth Hagen 
elh@fi.dk

>

FP7-programmet PEOPLE sender årligt mange forskere på kryds og tværs over 
grænserne i Europa til glæde for både virksomheder og forskningsinstitutioner. 
Administrativt er det noget af det enkleste i FP7, men man skal have gjort sit hjem-
mearbejde. Kurset hjælper dig med at få styr på lektierne! 

Bliv dus med Marie Curie
– få tjek på papirarbejdet i PEOPLE

Tid Pris Pris Kursusnr.  

26. april 2012, kl.13:00-16:30
Scandic
Copenhagen

1.800 kr. 120426

20. september 2012, kl.13:00-16:30
Eigtveds Pakhus, 
København

1.800 kr. 120920
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A course for … 
> research managers and administrators 

at universities
> companies
> consultants and organisations.

Course content
The course describes the common pro-
blems in proposal writing and the success 
criteria for proposals. You will be provi-
ded with tips on how to collect informa-
tion, how to select strategic partners and 
how to avoid duplication in proposal wri-
ting. 

The course will focus on the following 
themes: 
> A quick overview of Framework 7
> The evaluators’ work. How are propo-

sals evaluated?
> Tips and secrets of the Framework
> Consortium. How to find the best part-

ners
> How to write the ‘potential impact’ of 

the proposal
> How to write the ‘project implementa-

tion’
> Proposal tips. How to streamline pro-

posal writing.

Output
At the course you will be trained in the 
practical ways of how to write professio-

nal and competitive proposals for the Fra-
mework 7. You will learn what the evalua-
tors are looking for when they read the 
proposal, and how to target it towards 
interested parties.

Teaching method
The course varies between presentations 
and active involvement of the participants.

Course material
A comprehensive folder with course ma-
terial will be handed out.

Course presenter
Dr. Sean McCarthy has been involved in 
the European Framework programmes 
since the early 1980s. He has been invol-
ved as a researcher, research manager, and 
evaluator. Today he designs and delivers 
training courses on the Framework pro-
gramme. Since 1997 over 36.000 partici-
pants have attended his courses in 29 
countries.

Further information
www.hyperion.ie

Contact person
Stefanie Bondy Jørgensen  
stbj@fi.dk

>

During this one day course you will be trained in writing professional and competi-
tive proposals for the Framework 7. The course will be held in English.

How to Write a Competitive Proposal 
for Framework 7

Date Place Price Course no.  

21 March 2012, 9am - 3:30pm
Scandic 
Copenhagen

3.000 KK 120321
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A course for … 
> research managers and administrators 

at universities
> companies
> consultants and organisations.

Course content
The course will focus on main topics: 
> From the proposal to the final payment 
> The consortium
> How to work with the European Com-

mission
> Negotiating the Grant Agreement
> Model Grant Agreement 
> Contractual deadlines in Framework 7 

projects
> Claims in Framework 7 
> The financial audit.

Output
At the course you will learn how to ma-
nage, negotiate and administer a project 
properly. It is a very practical course with 
lots of examples and a systematic ap-
proach. You learn not only what to do, but 
why to do it.

Teaching method
The course varies between presentations 
and active involvement of the participants.

Course material
A comprehensive folder with course ma-
terial will be handed out.

Course presenter
Dr. Sean McCarthy has been involved in 
the European Framework programmes 
since the early 1980s. He has been invol-
ved as a researcher, research manager, and 
evaluator. Today he designs and delivers 
training courses on the Framework pro-
gramme. Since 1997 over 36.000 partici-
pants have attended his courses in 29 
countries.

Further information
www.hyperion.ie

Contact person
Stefanie Bondy Jørgensen  
stbj@fi.dk

>

During this one day course you will be trained in how to negotiate and administer 
Framework 7 Grant Agreements. The course will be held in English.

How to Negotiate and Administer 
Framework 7 Grant Agreements

Date Place Price Course no.  

22 March 2012, 9am - 3:30pm
Scandic 
Copenhagen

3.000 DKK 120322

13 September 2012, 9am - 3:30pm
Eigtveds Pakhus, 
Copenhagen

3.000 DKK 120913
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A course for … 
> directors of research groups 
> experienced Framework 7 advisors in 

Research Centres and Universities.

Private consultant can not attend the cour-
se.

Course content
The course will focus on the following 
themes: 
> From Framework 7 to Horizon 2020
> Proposed Structure and Research Prio-

rities
> Links to Joint Programming
> Links to Public Procurement
> How to Lobby for Horizon 2020.

Output
The workshop will look into the process 
towards Horizon 2020 and see how to fol-
low the development, how to monitor it 
and how to get ready for 2014 when the 
calls come.

Teaching method
Presentations.

Course presenter
Dr. Sean McCarthy has been involved in 
the European Framework programmes 
since the early 1980s. He has been invol-
ved as a researcher, research manager, and 
evaluator. Today he designs and delivers 
training courses on the Framework pro-
gramme. Since 1997 over 36.000 partici-
pants have attended his courses in 29 
countries.

Further information
www.hyperion.ie

Contact person
Stefanie Bondy Jørgensen  
stbj@fi.dk

Register
Please register at Hyperion Ltd. by e-mail 
to mary.mccarthy@hyperion.ie two weeks 
before the course date.

>

Half-day Workshop about how to prepare for the next Framework Programme, 
Horizon 2020. The workshop will be held in English.

Getting Ready for Horizon 2020

Date Place Price Course No.

23 March 2012, 9:30am - 1pm
Scandic 
Copenhagen 

3.000 DKK 120323
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Undervisere >

Barbara Spanó
basp@fi.dk 
7231 8263

Underviser på: 
> Bliv en haj til budgetter og regnskaber
> Rapportering i FP7
> Lær at gå på line mellem publicering og patenter

Christian Holstein
cho@fi.dk
7231 8266

Underviser på:
> Den gode ansøgning til FP7
> Den professionelle koordinator 

Elsebeth Hagen
elh@fi.dk
7231 8267

Underviser på:
> Rapportering i FP7
> Den professionelle koordinator
> Bliv dus med Marie Curie

Jan Corner-Walker
jcw@fi.dk
7231 8272

Underviser på:
> Lær at gå på line mellem publicering og patenter

Lisbeth Mortensen
lmo@fi.dk
7231 8280

Underviser på:
> Bliv en haj til budgetter og regnskaber
> Bliv dus med Marie Curie



www.fi.dk/fp7-kurser 23

>

Melanie Büscher
meb@fi.dk
7231 8279

Underviser på:
> Den gode ansøgning til FP7
> Bliv en haj til budgetter og regnskaber
> Rapportering i FP7
> Lær at gå på line mellem publicering og patenter

Stefanie Bondy Jørgensen
stbj@fi.dk
7231 8217

Kontaktperson for: 
> How to Write a Competitive Proposal for Framework 7
> How to Negotiate and Administer Framework 7 Grant 
 Agreement
> Getting Ready for Horizon 2020

Tina Sander
tsan@fi.dk
7231 8277

Underviser på:
> Den gode ansøgning til FP7
> Bliv en haj til budgetter og regnskaber
> Den professionelle koordinator

Ulrik Kjølsen Olsen
uko@fi.dk
7231 8281

Underviser på:
> Den gode ansøgning til FP7
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Kronologisk oversigt over 
EuroCenters kurser 2012 >

Titel Dato Sted Kursusnr.

Bliv en haj til budgetter 
og regnskaber i FP7

9. februar 2012
Scandic 
Copenhagen

120209

Rapportering i FP7 8. marts 2012
Scandic 
Copenhagen

120308

How to Write a Competi-
tive Proposal for Frame-
work 7

21. marts 2012
Scandic 
Copenhagen

120321

How to Negotiate and 
Administer Framework 7 
Grant Agreements

22. marts 2012
Scandic 
Copenhagen

120322

Getting Ready for Horizon 
2020

23. marts 2012
Scandic 
Copenhagen

120323

Lær at gå på line mellem 
publicering og patenter 

17. april 2012
Scandic 
Copenhagen

120417

Bliv dus med Marie Curie 26. april 2012
Scandic 
Copenhagen

120426

Den gode ansøgning til 
FP7

15. maj 2012 
Scandic 
Copenhagen

120515

Bliv en haj til budgetter 
og regnskaber i FP7

24. maj 2012 
Scandic Plaza 
Aarhus

120524

Den professionelle 
koordinator

14. juni 2012 
Scandic 
Copenhagen

120614

Bliv en haj til budgetter 
og regnskaber i FP7

23. august 2012 Eigtveds Pakhus 120823

Den gode ansøgning til 
FP7

4. september 2012
Scandic Plaza 
Aarhus

120904

How to Negotiate and 
Administer Framework 7 
Grant Agreements 

13. september 2012 Eigtveds Pakhus 120913

Bliv dus med Marie Curie 20. september 2012 Eigtveds Pakhus 120920

Lær at gå på line mellem 
publicering og patenter 

25. september 2012 Eigtveds Pakhus 120925

Den gode ansøgning til 
FP7

4. oktober 2012 Eigtveds Pakhus 121004

Bliv en haj til budgetter 
og regnskaber i FP7

11. oktober 2012 Eigtveds Pakhus 121011

Den professionelle 
koordinator 

25. oktober 2012 Eigtveds Pakhus 121025

Rapportering i FP7 15. november 2012 Eigtveds Pakhus 121115
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Kursussteder

Scandic Copenhagen
Vester Søgade 6
1601 København V
Telefon: 3314 3535 

Scandic Copenhagen ligger tæt på Københavns hovedbanegård, og der er offentlig 
transport til stedet. Desuden findes der parkering for hotellets gæster og p-huse i 
nærheden.

Scandic Plaza Aarhus
Banegårdspladsen 14
8000 Aarhus
Telefon: 8732 0100

Scandic Plaza Aarhus ligger tæt på banegården, og der er offentlig transport til stedet. 
Desuden findes der parkering for hotellets gæster.

Eigtveds Pakhus
Asiatisk Plads 2 G
1402 København K
Telefon: 3392 1601/02
Der er gode muligheder for offentlig transport til stedet.

Tilmelding
Tilmelding skal ske til EuroCenter på e-mail: tilmelding-ec@fi.dk. Bortset fra kurset 
”Getting Ready for Horizon 2020”, hvor du skal tilmelde dig til Hyperion Ltd. pr. e-mail 
til: mary.mccarthy@hyperion.ie.
Tilmeldingsfristen er en uge før kurset. Dog er fristen to uger for kurserne ‘Getting 
Ready for Horizon 2020”, ’How to Write a Competitive Proposal for Framework 7’ og 
’How to Negotiate and Administer Framework 7 Grant Agreements’.
Ved tilmelding angiv venligst navn, titel, virksomhed/forskningsinstitution/
brancheorganisation, adresse, telefon, e-mail, EAN- eller CVR-nummer samt 
kursusnummer.

Kursusmateriale
På de danske kurser modtager kursisterne før kurset en zip-fil med EU-dokumenter som 
baggrundsmateriale. På dagen udleverer vi en kursusmappe med blandt andet 
undervisernes præsentationer, de EU-dokumenter, der inddrages aktivt i undervisningen, 
program og deltagerliste. De elektroniske dokumenter gør det nemmere at søge i 
dokumenterne efter kurset. Der er ikke behov for at medbringe bærbar pc til kurserne.

Betaling
Vi udsender en faktura efter kurset.

Afbud
Fristen for afbud er en uge før kurset. Dog er fristen for afbud to uger for kurserne 
‘Getting Ready for Horizon 2020”, ’How to write a Competitive Proposal for 
Framework 7’ og ’How to Negotiate and Administer Framework 7 Grant Agreements’. 
Efter denne dato er det ikke muligt at framelde sig kurset uden at tabe kursusgebyret. 
Bliver du forhindret i at deltage, er du velkommen til at sende en kollega i stedet.
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>

Course Venues

Scandic Copenhagen
Vester Søgade 6
DK-1601 Copenhagen V
Phone: +45 3314 3535 

The hotel is located close to Copenhagen Central Station with excellent public transport 
facilities near by. Furthermore, there is parking available for guests and p-houses in the
vicinity

Scandic Plaza Aarhus
Banegårdspladsen 14
DK-8000 Aarhus
Phone: +45 8732 0100

The hotel is located just opposite the Central Station. Furthermore, there is parking 
available for guests.

Eigtveds Pakhus
Asiatisk Plads 2 G
DK-1402 Copenhagen K
Phone: +45 3392 1601/02

Public transportation is available in the vicinity.

Registration
Please register by e-mail to: tilmelding-ec@fi.dk one week before the course date. For the 
course ‘Getting Ready for Horizon 2020’ please register to Hyperion Ltd. by e-mail to: mary.
mccarthy@hyperion.ie. For the courses ‘Getting Ready for Horizon 2020’, ‘How to Write a 
Competitive Proposal for Framework 7’ and ‘How to Negotiate and Administer Framework 7 
Grant Agreements’, it is however necessary to register two weeks before the course dates. 
Please state name, title, company/ research institution/industry association, address, telepho-
ne number, e-mail, EAN or CVR number for Danish participants as well as course number.

Course material
For the Danish courses, participants will receive a zip file with EU documents before the 
day of the course. The day of the course, participants will receive a course folder with the 
speakers’ presentations, the EU documents that will be actively used during the course as 
well as programme and list of participants.
After the course, the electronic documents will make it easier to search through them in 
order to find useful information. There is no need to bring a laptop computer to the course.

Payment
We will send an invoice after the course.

Cancellation
Deadline for cancellation is one week before the course. For the courses ‘Getting Ready 
for Horizon 2020’, ‘How to Write a Competitive Proposal for Framework 7’ and ‘How to 
Negotiate and Administer Framework 7 Grant Agreements’, it is however not possible to 
cancel your registration later than two weeks before the course dates. After this date you 
cannot cancel your registration without loosing the registration fee. However, you are 
welcome to send a substitute in your place, if you are unable to attend.
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EU kan være en svær nød at knække. Men det kan læres. EuroCenters kurser 
2012 tager dig 360 grader rundt om EU’s forskningsprogram (FP7). 

Kurserne giver dig viden og værktøjer til dit arbejde med FP7. Grib muligheden 
og afsæt en dag til at styrke dine kompetencer. 

<


