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Utlysning av SPIRE-midler 2021
Det vises til informasjon fra Forsknings- og innovasjonsavdelingen om tildeling av SPIREmidler for 2021.
SPIRE lyses ut i følgende kategorier:
1. SPIRE - Midler for søknadsstøtte.
• Frikjøp av forskere som jobber med søknader til NFR, Nordforsk og andre eksterne
finansieringskilder (men ikke til Horisont Europa).
• Frikjøp av interne og/eller eksterne postdocs og vitenskapelige assistenter som
hjelper UiB-forskere med søknadsskriving.
 Merk: All frikjøp må først avklares og støttes av instituttleder før det kan søkes om
støtte til dette formålet.
• Bruk av eksterne konsulenter som UiB har avtale med.
• Støtte videre arbeid med SFF-søknader fra januar - april 2021.
Det kan søkes om inntil 100.000 kroner i denne kategorien.
2. SPIRE - Gjesteforskermidler.
Det kan søkes om midler til opphold av 1-6 mnd. varighet (maksimum 15.000 kroner per
mnd.).
•

Gjesteforskere må minimum være på postdoktornivå (det kan ikke søkes om midler
for invitasjon av ph.d.-kandidater).

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte
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•

Maksimalt NOK 15.000 kan tildeles i støtte per måned pr søknad. I tillegg kan
det søkes om støtte til dekking av gjesteforskerens reiseutgifter. Merk: SPIRE
midlene kan ikke utbetales som lønn/stipend direkte til gjesteforskeren.

Maler til søknadsskjema og sluttrapport finnes her: https://www.uib.no/fia/75098/spires%C3%A5kornsmidler
Se også vedlagte retningslinjer for utfyllende informasjon.

Frist er satt til 1. desember for søkerne

Vi ber om at instituttene gjør utlysningen kjent ved egne enheter.
Dersom instituttet har flere søknader innen den enkelte kategori ber vi om at søknadene
rangeres av instituttet.
Vi ber om at hvert institutt legger inn ett oversendelsesbrev i Ephorte med søknadene som
vedlegg, og at alt oversendes samlet innen 10. desember 2020.
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