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Fakultetene 

Universitetsmuseet  

Sars senteret 

 

  

  

 

 

Tidsplan og informasjon om utlysning innenfor Nasjonal satsing på 
forskningsinfrastruktur (INFRASTRUKTUR) 

 
Forskningsrådet planlegger å lyse ut inntil 1 milliard kroner innenfor Nasjonal satsing på 
forskningsinfrastruktur (INFRASTRUKTUR). Utlysningen er nå lansert på Forskningsrådets 
hjemmeside:  
http://www.forskningsradet.no/prognett-
infrastruktur/Nyheter/Neste_soknadsfrist_blir_12_oktober_2016/1254017993872?WT.mc_id=nyhetsbrev-infrastruktur 

 
 
 

Tidsplan NFR: 
Endelig utlysning og åpning av søknadsdatabasen i løpet av juni 

Informasjonsmøte i Oslo spesielt rettet mot nye søkere: 2. september  

Søknadsfrist 12.10.2016 

 

Tidsplan UiB 

Informasjonsmøte for UiBs søkere: 16 juni (invitasjon i eget vedlegg) 

Frist for fakultetene til å sende liste over søknader koordinert av UiB: 14. september 

Frist for fakultetene å sende liste over prosjekt der UiB er partner: 26. september 

Frist for FA til å sende ut institusjonelt støttebrev til søkerne: 05. oktober 

Søkerne er som vanlig selv ansvarlig for at søknad med alle obligatoriske vedlegg sendes 

inn via Forskningsrådets søknadsportal innen fristen 12. oktober 

 

 

Referanse Dato 

2008/5052-ANNFJ 09.05.2016 

  

 

 

http://www.forskningsradet.no/prognett-infrastruktur/Nyheter/Neste_soknadsfrist_blir_12_oktober_2016/1254017993872?WT.mc_id=nyhetsbrev-infrastruktur
http://www.forskningsradet.no/prognett-infrastruktur/Nyheter/Neste_soknadsfrist_blir_12_oktober_2016/1254017993872?WT.mc_id=nyhetsbrev-infrastruktur


 side 2 av 3 

 

 

 

   

Mer informasjon om UiBs interne prosess: 

 

Til fristen 14 september: 
Fakultetene må sende inn liste til FA over søknader som UiB koordinerer.  

Det er ikke krav om at søknadene skal rangeres, det er tilstrekkelig med en alfabetisk liste 

over søknader som fakultetene prioriterer, dvs søknader som fakultetene stiller seg bak. 

Listen skal inneholde:  

 Navn på prosjekt 

 Navn på prosjektleder 

 Navn på søkerinstitutt 

 Et kort resyme av søknaden 

 Budsjett for søknaden, inkludert UiB andel  

 

For koordinatorsøknader skal budsjettene kvalitetssikres av BOA-teamet v/ 

Økonomiavdelingen, som også bistår med budsjettmaler og tilbyr støtte til prosjektøkonom i 

den fagnære administrasjon i budsjettprosessen. Det vil være viktig å budsjettere med totale 

kostnader som også inkluderer drift og vedlikehold av infrastrukturene.   

 

 

Til fristen 26. september 
Fakultetene må sende inn liste over søknader som UiB er partner i 

Heller ikke her er det krav om at søknadene skal rangeres. Det er tilstrekkelig med en 

alfabetisk liste over partnersøknader som fakultetene prioriterer, dvs søknader som 

fakultetene stiller seg bak. I søknader der flere fakultet er involvert, skal søknad prioriteres 

fra begge fakultet. Dersom et fakultet er partner i en søknad som koordineres fra et annet 

fakultet ved UiB, så føres søknaden opp på dette fakultetets partnerliste. 

Listen skal inneholde: 

 Navn på prosjekt 

 Navn på UiBs Principal Investigator 

 Navn på søkerinstitusjon 

 2-3 linjer om fakultetets planlagte rolle i infrastrukturen 

 UiB Budsjettandel 

 
 
 
Mer om søknadsprosessen og utlysning 

- mal for prosjektbeskrivelse vil bli endret i forhold til 2014 utlysningen 

- vurderingskriteriene vil bli noe endret i forhold til 2014. 2016-utlysningen vil stille 
strengere krav til: 
 beskrivelse av prosjektenes gjennomførbarhet, 
 prosjektledelsens kompetanse i etablering og drift av forskningsinfrastrukturer. 
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- Søknaden må redegjøre for eventuell samhandling og arbeidsdeling mellom ulike 
institusjoner og andre forskningsinfrastrukturer 
 

- søknadene skal fremmes av UiB ledelse 

- søknadene skal være forankret i UiBs strategi 

Prosjekter som har status «støtteverdig» på Verktøy for forskning – del II: Norsk 
veikart for forskningsinfrastruktur 2016 må levere ny søknad og konkurrerer på lik 
linje med nye prosjektforslag. Alle søknader, også de som fremmes på nytt, må bruke 
de nye malene. Disse vil bli lagt ut med planlagt utlysning i juni. 

 
Fullstendig informasjon får vi først når Forskningsrådet legger ut fullstendig utlysning i juni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Heidi Annette Espedal) 

avdelingsdirektør Anne Fjellbirkeland 

 seniorkonsulent 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopi 

Anne Lise Fimreite 

Robert Bjerknes 

 

 

Vedlegg:  

«Informasjonsseminar for UiBs søkere til Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur 

(INFRASTRUKTUR)» 
 

http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=+attachment%3B+filename%3D%22160317-Norskveikartforforskningsinfrastruktur2016web.pdf%22&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1274507755228&ssbinary=true
http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=+attachment%3B+filename%3D%22160317-Norskveikartforforskningsinfrastruktur2016web.pdf%22&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1274507755228&ssbinary=true

