Utlysning av forskningsmidler i Akademiaavtalen høsten 2015

Bakgrunnen for avtalen er å videreutvikle det langsiktige samarbeidet mellom UiB og Statoil.
Formålet er å stimulere grunnforskning og utdanning innenfor strategisk viktige fag- og
kompetanseområder både for UiB og Statoil. Akademiaavtalen skal også brukes strategisk for å
stimulere samarbeid innen de utvalgte områdene internt på UiB, og med korresponderende
miljøer i Statoil. Høstens Akademia-utlysningen er knyttet opp mot temaet fra fagseminaret 20.
november. For utlysningen høsten 2015 skal resterende midler kr. 8.375.000,- i
Akademiaavtalen deles ut.
Satsingsområder utlysning 2015:
Tverrfaglig tilnærming innenfor energiomstilling.
Utlysningen denne gangen er innrettet mot prosjekt med en tverrfaglig tilnærming innenfor
energiomstilling. Særlig velkommen er prosjekt innrettet mot å generere ny aktivitet knyttet til
UiBs strategi 2016-2022. Ny aktivitet kan både være innenfor forskning- og undervisningsfeltet.

Søknadsprosessen av forskningsmidler i Akademiavtalen i 2015:
 For prosjektsøknader: inntil 5-siders søknad som skal inneholde prosjektide,
prosjektplan, plan over bruk av stillingsressurser, budsjett og CV. Det kan søkes om inntil
kr. 3 millioner pr 3-årig prosjektperiode. Det er ikke krav om egenandeler; dette er opp
til den enkelte søker.
 For Prof. II-søknader: inntil 2-siders søknad som skal inneholde beskrivelse av
kandidatens/stillingens planlagte forskningsaktivitet, CV og en vurdering av kandidaten.
Det kan søkes om kr 250.000,- pr år i lønnsmidler og kr 50.000,- pr år i driftsmidler.
 Lenke til søknadsdatabasen: https://fond.app.uib.no I søknadsdatabasen finnes det en
mal for søknad.
 Søknadsfrist: fredag, 22. januar, 2016.
 Styringsgruppen vedtar endelig tildeling innen 15. februar, 2016 med utgangspunkt i
vurderingene fra det rådgivende utvalget.
 Det vil ikke bli gitt begrunnelse for avslag. Tildeling eller avslag på en slik søknad er ikke
å regne som et enkelt vedtak etter regjeringens rundskriv H-12/94:
o «Disposisjon over private midler for eksempel private legater og fond er ikke
enkeltvedtak, selv om midlene forvaltes og fordeles av et forvaltningsorgan og
selv om fordelingen har preg av støttetiltak».
Det kan søkes om midler til:
 Forskningsprosjekter (PhD, Postdoc, gaveprofessorat/ brofinansiering, muligheter for
industrifinansiering i relevante Forskningsrådsprosjekt)
 Professor II-stillinger
 Ekskursjoner for Master og PhD-studenter.

Følgende retningslinjer og krav legges til grunn for tildeling og bruk av midlene:
 Ansatte ved UiB kan søke.
 Midlene skal brukes innen satsningsområdene.


Tildelinger til stipendiater og PostDoc følger rundsumsatsene til NFR.



Det gis midler til stillinger, eventuelt til mindre utstyr og drift knyttet til disse stillingene,
for eksempel innen rundsumsbevilgning til disse stipendiatstillinger.
Det gis ikke støtte til egne prosjekter bestående kun av drift og/ eller utstyr hvis ikke
helt spesielle grunner taler for det.




Ubrukte midler på en aktivitet overføres automatisk til neste år dersom aktiviteten ikke
er avsluttet. Aktiviteter med ansettelser termineres når den ansatte slutter i stillingen,
enten det skjer etter planlagt periode eller før.



Vertsinstitutt/avdeling må dekke eventuelt overforbruk ved prosjektslutt.

Styringsgruppen utarbeider årlig en statusrapport til Statoil, og instituttene skal gi innspill til
denne rapporten innen 1. april hvert år.

