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Innmelding av planlagte søknader til Forskningsrådets utlysning i 
programmet INFRASTRUKTUR 
 
Forskningsrådet har varslet at det vil komme en utlysning i programmet INFRASTRUKTUR 
med søknadsfrist i november 2023. Samtidig revideres det norske Veikart for infrastruktur i 
regi av Forskningsrådet. Veikartet beskriver det strategiske grunnlaget for Forskningsrådets 
infrastruktur-satsing og vil være sentralt i utvelgelse av prosjekter ved tildelinger. Det 
endelige veikartet, som altså ventes å være prioriterende for Forskningsrådets tildelinger, 
planlegges ferdigstilt i juni 2023. Inntil videre må vi forholde oss til eksisterende strategi og 
veikart.  
 
INFRASTRUKTUR-programmet finansierer infrastruktur av nasjonal viktighet (2-200 mill 
NOK). Videre sjekkpunkter for søknader er:  
 Alle prosjektsøknader skal inneholde en kostnads/finansieringsplan 
 Hovedprinsipp: De prosjekter som anvender en infrastruktur, skal finansiere «sin andel» av 

driftskostnadene 
 Strategisk forankret i vertsinstitusjon 
 Krav om samarbeid og arbeidsdeling mellom aktørene som søker 
 Forskningsinfrastruktur er ikke forskning i seg selv, men verktøy for forskning og utvikling 
 All nasjonal forskningsinfrastruktur skal gjøres tilgjengelig for alle relevante brukere 
 Infrastrukturene skal ha en plan for datahåndtering, lagring og tilgjengeliggjøring av data  
 
En tildeling fra INFRASTRUKTUR-programmet er en langsiktig forpliktelse for institusjonen som driver 
infrastrukturen. Det er derfor viktig at planer om søknad, enten som koordinator eller som partner, 
diskuteres grundig med instituttledelsen i første omgang, og videre med fakultetsledelse.  
 
 
 
 

Referanse Dato 

2023/2907-HAJA 22.02.2023 
  

 

https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/midler-fra-forskningsradet/infrastruktur/nytt-norsk-veikart/
https://www.forskningsradet.no/siteassets/sok-om-finansiering/nasjonal_strateg_for_forskningsinfrastruktur20182025.pdf
https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/midler-fra-forskningsradet/infrastruktur/norsk-veikart-for-forskningsinfrastruktur/
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Relevante spørsmål i denne diskusjonen kan være: 
 
 Hvor viktig er infrastrukturen for at forskere i Bergen skal kunne utføre sin forskning? 
 Er det mest hensiktsmessig å koordinere infrastrukturen eller være partner? 
 Forekommer det overlappende initiativ fra andre grupper på UiB eller nasjonalt? 
 Hvordan skal infrastrukturen driftes og vedlikeholdes? 
 Finnes det teknikerressurser og nødvendig kompetanse tilgjengelig? 

 
 
Fakultetsledelsen har i samråd med instituttledelsene bestemt at vi i først omgang må 
ha en oversikt over hvem ved fakultetet som har tenkt å søke midler fra 
INFRASTRUKTUR-programmet. 
 
Alle som skal søke programmet må derfor melde inn dette ved å fylle i vedlagt skjema. 
Dette gjelder uansett om man har rolle som partner eller som koordinator. Det kan 
kanskje være vanskelig å fylle i alt det spørres om, men gjør så godt dere kan, og 
forklar nåværende situasjon hvis noe fremdeles er uavklart.  
  
Skjema sendes inn 2023/2907 innen 17 april 2023 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Marit Bakke 
Prodekan Havjin Jacob 
 Rådgiver, forskningsseksjonen 
 
 
 
 
Vedlegg:  
Skjema



  Marit Bakke, prodekan for forskning, februar 2023

 
Innmelding av planlagte søknader til Forskningsrådets utlysning i programmet 
INFRASTRUKTUR  
 

1 Navn og instituttilhørighet til søker 
Skriv her 

2 Navn på infrastruktur 
Skriv her 

3 Navn på koordinerende institusjon (Institusjon/fakultet/institutt) 
Skriv her 

4 Navn på partnere 
Skriv her 

5 Omtrent beløp det skal søkes om totalt. Oppgi også gjerne omtrent hva som forventes å bli tildelt 
UiB  
Skriv her 

6 Signatur av instituttleder 
 
 

7 Er infrastrukturen det søkes om forankret på vertsinstitutt/fakultet eller institusjon og hos 
partnere? Hvis ja, beskriv hvordan infrastrukturen er forankret på koordinerende institusjon (institutt, 
fakultet eller institusjonsnivå). Hvis MED er partner i søknad, beskriv hvordan søknaden er forankret 
på eget institutt/fakultet. Hvis MED er koordinator, beskriv også hvordan det arbeides med forankring 
på partnerinstitusjoner. Henvis gjerne til strategidokument, veikart o.l hvis det foreligger.  
 
Skriv her 

8 Er infrastrukturen det søkes om en videreføring eller videreutvikling av infrastruktur som allerede 
er finansiert gjennom Infrastruktur-programmet? 
Hvis ja, henvis til hvilken infrastruktur det gjelder og oppgi tidligere tildelinger fra Infrastruktur-
programmet. Hvis infrastrukturen er beskrevet i nåværende veikart, henvis til tekst i veikartet der 
infrastrukturen er beskrevet. Bruk gjerne copy-paste fra veikartet. 
 
Skriv her 

9 Hvilken infrastruktur gjelder søknaden? 
Beskriv hva infrastrukturen kan brukes til, hvorfor den er viktig for forskning i Norge og Bergen og 
hvor tilsvarende infrastruktur er tilgjengelig nå. Hvor mange brukere antar du at infrastrukturen vil 
ha? 
 
Skriv her 

10 Skal MED (gjennom et institutt) koordinere infrastrukturen? 
Hvis ja, må det beskrives hvorfor dette er mest hensiktsmessig. Hvis du kjenner til konkurrerende 
nasjonale initiativ skal disse beskrives. Beskriv hva du evt har gjort for å få vite om 
overlappende/konkurrerende initiativ. 
 
Skriv her 

11 Hvordan skal infrastrukturen driftes og tilgjengeliggjøres som en nasjonal infrastruktur? 
Beskriv hvordan infrastrukturen skal driftes og tilgjengeliggjøres som en nasjonal infrastruktur. 
Hvilken kjernefasilitet er det naturlig at infrastrukturen knyttes opp mot? 
 
Skriv her 

12 Er infrastrukturen del av, eller planlegges å bli del av, infrastrukturnettverk i EU?  
 
Skriv her 
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