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Informasjon om INTPART 2017 utlysningen
Norges Forskningsråd og Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) har utlyst ca. 91
millioner kroner til internasjonale partnerskap for fremragende utdanning, forskning og
innovasjon (INTPART). Søknadsfristen er onsdag 24. mai 2017.
INPART skal bidra til å «utvikle verdensledende fagmiljøer i Norge gjennom langsiktig
internasjonalt samarbeid. Ordningen skal tilrettelegge for økt samarbeid mellom fagmiljøer
som regnes som fremragende i dag, eller som vurderes å ha potensial for å bli
verdensledende i fremtiden.» Merk at det også heter seg, under mål for programmet, at «Det
skal også åpne for samarbeid med arbeids- og næringsliv, der dette er relevant.»
INTPART mottar søknader som vil utvikle partnerskap med fagmiljøer i de 8 landene Brasil,
Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika og USA (82 millioner kroner). Se
utlysningsteksten for en detaljert orientering om fordeling av midlene på tema og enkeltland.
Nytt i årets utlysning er formuleringen om at «Som en pilot i 2017 utlyses i tillegg et
avgrenset beløp til prosjekter med partnerinstitusjoner kun i Tyskland og/eller Frankrike.
For disse søknadene gjelder de samme formelle krav og retningslinjer, og de vurderes etter
samme kriterier som de øvrige INTPART søknadene, slik det er beskrevet i denne
utlysningen.» Det er satt av 9 millioner kroner til disse prosjektene. Disse søknadene kan
«kun inkludere partnerinstitusjoner i Tyskland og/eller Frankrike. De må vise relevans for
næringsliv, ved at prosjektene inkluderer Norwegian Innovation Clusters (NCI) eller relevante
sentre slik som SFI, FME eller tilsvarende og også næringslivspartner hvis mulig. EU
stimulering mot Tyskland og Frankrike etterstrebes under B)-finansieringen.»
Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte
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Det er også et krav om at søknader til programmet har «tematisk relevans for den
kvalifiserende løpende finansieringen, dvs. til senterets, klyngens eller forskerprosjektets
[SFF, FME, SFU, SFI, PETROSENTER, NIC, KPN, forskerprosjekter finansiert av NFR,
Nordforsk, Nordisk Ministerråd eller EU-kommisjonens rammeprogram] tematiske innhold.»
Årets utlysning sier at «Søknader innen samfunnsfag og humaniora er spesielt ønsket i 2017
for å bedre faglig bredde i den totale INTPART porteføljen.» Når det gjelder beløp og
varighet er ordningen at «Det kan søkes om prosjekter over 3 år, med 0,5 - 1,5 mill. kroner
årlig støtte. Det forutsettes egenfinansiering fra institusjonene på minimum 20% av det
totale budsjettet.»
For nærmere informasjon, og detaljer om utlysningen, og mal for prosjektbeskrivelsen som
skal brukes, se teksten og nedlastbare filer på Forskningsrådet sin nettside. (Engelsk versjon
her.) Det anbefales sterkt at man leser nøye igjennom programbeskrivelsen (vedlagt)
gjeldende for 2017, hvor man også finner kriteriene for vurdering av søknadene, og
informasjon om kontaktpersoner (for spørsmål og veiledning rundt søknaden) i
Forskningsrådet.
Det er obligatorisk at søknaden inneholder en «formell bekreftelse på institusjonsnivå fra
utenlandske og norske samarbeidspartnere på deres forpliktelser i prosjektet…Bekreftelsen
skal komme i brevs form og være underskrevet av en leder med myndighet til å inngå de
forpliktelsene prosjektet krever på vegne av institusjonen.»
Vi tør også gjøre oppmerksom på at «SIU og Norges forskningsråd inviterer til webinar den
25. april 2017 klokken 13.15-14.00…Formålet med webinaret er å gi potensielle søkere en
introduksjon til programmet, samt gi nyttige tips og råd.»
Som i fjor er det slik at «For å fremme prioritering av ledende fagmiljøer kan hver
søkerinstitusjon maksimalt sende inn et forhåndsdefinert antall søknader, som definert i
utlysningsteksten. Prosjektansvarlig (søkerinstitusjonen) må sende oss en liste over hvilke
søknader som er godkjent av søkerinstitusjonen. Vi vil ikke behandle søknader som ikke er
oppgitt i en slik liste.»
Universitetet i Bergen kan sende inntil 15 søknader til programmet, og skal således
godkjenne søknadene, som nevnt ovenfor. Dette arbeidet koordineres av
Forskningsadministrativ avdeling. Vi ber derfor vi fakultetene om å sende
Forskningsadministrativ avdeling følgende informasjon innen 21. april 2017:
En foreløpig oversikt over potensielle søknader fra de enkelte fakulteter der det
oppgis:
a) Tittel på prosjekt
b) Tema for søknaden og tilknytning til kvalifiserende løpende finansiering
c) UiB-søker (og eventuelle UiB partnere)
d) UiB søkers institutt
e) Om hovedpartnerinstitusjon(er) i ett eller eventuelt flere av de åtte
landene/eller Tyskland-Frankrike:
 Land
 Institusjonsnavn
 Institutt/fakultet/fagmiljø, og hvis mulig: navngitt lokal
prosjektleder
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 forskere/forskergruppe
På grunnlag av den foreløpige oversikt vil det bli vurdert om fakultetene skal rangere
søknadene i prioritert rekkefølge. Dette blir kun aktuelt dersom det samlede antall søknader
fra UIB overstiger 15. Dersom et slikt behov oppstår vil Universitetsledelsen i samråd med
fakultetene gjøre den endelige godkjenning. I INTPARTs portefølje (vedlagt) kan man se at
UiB har 6 prosjekter, mens UiO har 13 og NTNU 10. Det vil si at potensialet for en økning
ved UiB er stort.
Kontaktperson – for den UiB interne prosessen – ved Forskningsadministrativ avdeling er
Hans Egil Offerdal, [hans.offerdal@uib.no], tlf. 5558 9742.
Dette brevet er sendt ut i samråd med universitetsledelsen.
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