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Formål 

UiBs Humaniorastrategi har som ett av sine hovedmål å styrke UiBs og de humanistiske fagenes 
gjennomslag i Forskningsrådets programmer.  

For å følge opp Regjeringens humanioramelding (Meld.St. 25) har Forskningsrådet satt som mål å øke 
andelen prosjekter med humanistiske perspektiver fra tre til fem prosent av totalbevilgningene på 
fire år. Satsningen skal skje innenfor programutlysninger som faller inn under regjeringens 
humanioramelding:  
 Integrering, migrasjon og konflikter 
 De store teknologiskiftene 
 Klima, miljø og bærekraft 
   
UiB lyser med dette ut såkornsmidler til tverrfakultært samarbeid som skal invitere forskere i 
humanistiske fag til å søke samarbeid med forskere fra andre fagdisipliner. Såkornsmidlene skal 
brukes til å forberede en prosjektsøknad til Forskningsrådets satsning på humanioraforskning. Med 
forankring i humaniorastategien ved UiB vil disse midlene kunne gi et solid løft til den tverrfaglige 
forskningen ved UiB ved at humanioraperspektivet blir inkludert i større prosjekter. 
 

Retningslinjer 

 Inntil tre søknader om såkornsmidler vil bli støttet, og det kan søkes om inntil kr. 200.000 pr 
søknad. Midlene skal brukes innen 31.12.2019.  

 Midlene kan søkes av etablerte forskergrupper eller nye nettverk. Minst to fakultet ved UiB skal 
være involvert i søknaden og HF skal være et av disse.  

 Det kan søkes om midler til workshops / konferanser, reisevirksomhet og / eller vit.assistanse. Et 
budsjett for bruk av såkornsmidlene skal følge søknaden.  

 Planene for en mulig prosjektsøknad til Forskningsrådets satsning skal beskrives i søknaden. UiB 
skal være koordinator av en prosjektsøknad.  

 Søknad om såkornsmidler skal forankres hos faglig ledelse ved alle involverte institutt / fakultet, 
og sendes i ephorte til Forskningsadministrativ avdeling ved Jutta Schloon.  

 Søknadene behandles av en programkomité ledet av prorektor.  
 En rapport som beskriver bruk av midlene skal leveres FA innen 10.01.2020. Det vil bli laget en 

standard rapport til bruk for dette formålet. 
 
Søker må bruke vedlagt søknadsskjema for såkornsmidler til tverrfakultært samarbeid.  
 
Søknadsfrist: 20. februar 2019.  

Kontaktpersoner:  
Jutta Schloon, tlf 55584993, jutta.schloon@uib.no 
Birgit Falch, tlf 55584901, birgit.falch@uib.no
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