Informasjon om søknadsbehandlingen
RENERGI – om oppfølging av søknadsbehandlingen høsten 2011
RENERGI hadde følgende utlysninger høsten 2011:
 Søknadsfrist 31. august: Kompetanseprosjekter for næringslivet og Forskerprosjekter
 Søknadsfrist 31. august: Synteseprosjekter
 Søknadsfrist 12. oktober: Innovasjonsprosjekter for næringslivet
 Søknadsfrist 12. oktober: Forskerprosjekter og innovasjonsprosjekter rettet mot
norsk-indisk FoU-samarbeid innen miljøvennlig energi
RENERGI – programmet fikk inn totalt rundt 250 søknader til de ulike fristene, med omsøkt
sum på totalt ca. 1,5 mrd. kroner. Mer info om hvordan søknadene fordelte seg på de ulike
søknadstypene er lagt ut på RENERGIs nettsider tidligere.
RENERGIs programstyre sluttførte søknadsbehandlingen på sitt møte 8. desember.
En oversikt over hvilke søknader som ble innvilget ble lagt ut på Forskningsrådets nettsider
9. desember:
http://www.forskningsradet.no/no/Artikkel/Nye_prosjekter_i_RENERGIprogrammet_fra_20
12/1253970530260
Om søknadsbehandlingen:
Alle søknadene er vurdert i henhold til Forskningsrådets retningslinjer for den aktuelle
søknadstypen. KPN- og Forskerprosjekt-søknader er vurdert av utenlandske fageksperter
gjennom referee-paneler eller enkeltstående referees samt av Forskningsrådets
administrasjon. Innovasjonsprosjektene er vurdert at norske/nordiske fageksperter samt av
Forskningsrådets administrasjon. Informasjon om hvilke eksterne eksperter som er brukt i
høsten søknadsvurdering finnes her:
http://www.forskningsradet.no/no/Artikkel/Fageksperter_RENERGI_hosten_2011/1253971
762835
Søknadsvurderingen er gjennomført i tre stadier:
 Forvurdering: Vurdering av om formelle krav og føringer til søknaden var oppfylt
 Hovedvurdering: Vurdering av et sett med kriterier som følger av søknadstypen.
Hovedkarakteren uttrykker ikke et gjennomsnitt av karakterene på enkeltkriteriene, men
settes ut fra at definerte kombinasjoner av enkeltkriteriene må inneholde visse verdier.
 Sluttbehandling: Samlet vurdering, inkl vurdering av programrelevans samt spesielle
kriterier fra utlysningen.

I tilbakemeldingen på søknadene vil søkerne motta karakterutskrift for de kriteriene som
inngår i hovedkarakteren, samt informasjon om hvilke kriterier som er vurdert av eksterne
eksperter og av administrasjonen. For KPN- og FP-søknader vil søkerne også få kopi av
referee-vurderingene av søknadene.
Tilbakemelding til søkere som får avslag:
Tilbakemeldinger til søkere som ikke har fått bevilgning vil bli sendt ut i uke 3.
Tilbakemeldingen publiseres gjennom Mitt nettsted som brev med vedlegg til prosjektleder
og adm.ansvarlig. Søker vil da få tilsendt refereevurderinger (for KPN- og FP-søknader) og
karakterutskrift (for KPN- og IPN-søknader).
Igangsettelse av nye prosjekter:
Listen over søknader som fikk bevilgning ble lagt ut på Forskningsrådets nettsider
9. desember. RENERGI-programmet vil fra uke 3 ta kontakt med de nye prosjektene med
tanke på raskest mulig oppstart. For noen av søknadene vil det være nødvendig å revidere
søknaden før kontraktsutkast kan sendes ut, for andre vil man få tilsendt kontraktsutkast
med en gang. Tilbakemeldingene sendes via Mitt nettsted, til prosjektleder og adm.ansvarlig.

