Vedlegg 1

Forskningsløft i nord, informasjon til søker
1 Innledning
Dette dokumentet skal, sammen med dokumentet ”Forskningsløft i nord”, gi søkere nødvendig
informasjon om denne satsingen og hva som vil kreves av søknadene.

1.1 Hovedtrekk ved kompetanseprosjektene
1.1.1 Organisering
Det er opp til prosjektets partnere å organisere prosjektet med en klar og tydelig rollefordeling
mellom partene og en forpliktende oppgave- og ansvarsfordeling. Det legges kun føring i forhold
til at en institusjon skal være kontraktspartner og ha rapporterings- og økonomisk ansvar overfor
Forskningsrådet. Konsortieavtale mellom utdannings- og forskningspartnere og andre partnere
som bidrar med finansiering må være på plass ved kontraktsinngåelse, og det må være inngått
forpliktende samarbeidsavtaler med andre partnere.
1.1.2 Aktiviteter
Søknaden må vise hvilke tiltak og aktiviteter som planlegges og hvordan disse skal bidra til å nå
denne satsingens mål og delmål samt prosjektets egne mål.
1.1.3 Finansiering
Forskningsrådet kan støtte med inntil 75 % av de totale kostnadene. Det stilles ikke krav om
medfinansiering fra brukerpartnere, men det åpnes for at disse kan bidra med finansiering.
Egenfinansiering kan gis i form av lokaler, utstyr, personell og strategiske midler. Egeninnsatsen
må være i form av deltakelse i prosjektets aktiviteter. Det kan være hensiktsmessig med en
trinnvis opptrapping av aktiviteter, og det er åpning for dette. Utstyr og teknisk infrastruktur kan
inngå i budsjettet, men må begrunnes særskilt. Forskningsrådet har egne regler for beregning av
personalkostnader og indirekte kostnader. Det er også egne satser for stipend, mer informasjon om
dette på Forskningrådets hjemmesider.
(http://www.forskningsradet.no/no/Personalkostnader+og+stipendsatser/1183468209187).
1.1.4 Forskningsområder
Det legges ikke føringer i forhold til hvilke deltema/problemstillinger som faller innenfor
temaområdene reiseliv og arktisk teknologi. Det er opp til søker å beskrive og synliggjøre hvorfor
foreslåtte forskningstema/problemstillinger er relevant for nærings- og samfunnsvirksomhet i
nord.

Intensjonen er at gode og relevante prosjekter innenfor begge temaområdene støttes. Da kvalitet
og relevans er avgjørende for utvelgelse gjøres det ikke en forhåndsprioritering av fordeling av
midler mellom de to temaområdene.

2 Søknader
Søknaden fremmes av et forskningsinstitutt, Universitetet eller en høgskole lokalisert i Nordland,
Troms eller Finnmark på vegne av et konsortium bestående av flere utdannings- og
forskningspartnere i de nordlige fylkene, og gjerne andre FoU-aktører nasjonalt og internasjonalt.
Disse har enten etablert seg innenfor et fagfelt som faller innenfor reiseliv eller arktisk teknologi,
eller har potensiale til å etablere seg som en fremstående aktører innenfor et av de aktuelle
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fagfeltene. For å bidra til å bedre prosjektkvaliteten åpnes det for støtte til prosjektetablering på
inntil 150 000 (ProsjektEtableringStøtte-midler, PES). PES-midler må søkes særskilt ved egen
frist, og disse utløses ved innlevering av søknad i fase 2.
Søknadsprosessen vil foregå i to faser. I fase 1 inviteres det til prosjektskisser. I denne fasen
vurderes relevans ift utlysningen, konsortiets sammensetning og gjennomføringsevne. Utfallet av
denne vurderingen er beslutning om hvilke miljøer som inviteres til å gå videre til fase 2. Søkere
som går videre til fase 2 vil bli gitt veiledning i forhold til utarbeidelse av endelig søknad.
Prosjektbeskrivelsen skal være på maksimum 10 sider i fase 1 og maksimum 20 sider i fase 2.

2.1 Innhold i Prosjektbeskrivelse - fase 1
Søker kan velge om søknaden skrives på norsk eller engelsk. I fase 2 vil det være krav om søknad
på engelsk
1. Tematisk avgrensning
Skissér problemstillingene som skal inngå. Trekk frem hva som er de mest sentrale
forskningsoppgavene og forskningsmessige ambisjoner i løpet av prosjektperioden. Begrunn
hvorfor valgt tema er relevant for nærings- og samfunnsvirksomhet.
2. Organisering
Organiseringsmodellen må vise en klar og tydelig rollefordeling mellom partene og en
forpliktende oppgave- og ansvarsfordeling. Skisser mulige samarbeidskonstellasjoner ut fra
følgende forhold:
• konsortiedeltakernes mulige roller i gjennomføringen av forskningsaktiviteter og
andre aktiviteter
• øvrige partneres deltakelse i prosjektet
• utdannings- og forskningspartnernes kompetanse
• hvordan samspillet mellom partnere ivaretas
• overføring av kunnskap mellom partnerne
• samarbeid og interaksjon med andre relevante aktiviteter
3. Aktiviteter og tiltak
Beskriv hvilke type tiltak og aktiviteter som planlegges for å nå mål og delmål for denne
satsingen samt mål for eget prosjekt.
4. Fremdriftsplan med milepæler
Planen skal tidfeste og beskrive hovedaktiviteter og milepæler inkludert prosjektleveranser
ved de angitte milepælene.
5. Budsjett
Skisse til budsjett skal gis.
6. Kostnader fordelt på de enkelte partnere/konsortiedeltakere.
Det skal gis en oversikt som viser hvordan prosjektkostnadene er tenkt fordelt på hver av de
utførende partnerne. Vis i tabellform, for hver utførende partner, prosjektkostnadene fordelt på
personal- og indirekte kostnader, utstyr, andre kostnader og totalt.
7. Likestilling
Angi mål for kjønnsbalanse, redegjør for tiltak for å styrke kjønnsbalansen i prosjektet og angi
måltall for balansert kjønnsandel i kompetanseprosjektet.
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Vedlegg:
• Intensjonserklæringer fra utdannings- forskningspartnere som aktivt skal bidrar til prosjektet ved
å utføre FoU-aktiviteter og/eller ved finansiering, og som planlegger å inngå konsortieavtale.
• CV for nøkkelpersonell

2.2 Innhold i Prosjektbeskrivelse - fase 2
Da det kan bli aktuelt å bruke internasjonale eksperter til å vurdere søknadene skrives søknader på
engelsk i fase 2.
1. Status for forskningsfeltet
Beskriv status regionalt, nasjonalt og internasjonalt, ”state-of-the-art”, for de relevante
forskningstemaer i prosjektet.
2. Forskningsaktiviteter
Beskriv og avgrens problemstillingene som skal inngå. Trekk frem hva som er de mest
sentrale forskningsutfordringer, -oppgavene og forskningsmessige ambisjoner i løpet av
prosjektperioden. Begrunn hvorfor valgt tema er relevant for nærings- og
samfunnsvirksomhet. Det forventes ikke en detaljert beskrivelse av problemstillingene for
hele prosjektperioden, men beskrivelsen må gi et klart bilde av forskningsaktivitetene for de
første årene.
Beskriv så lang det er mulig hvilke metoder og teorier som tenkes brukt, og redegjør for
hvordan disse vil være egnet for å bringe frem relevant kunnskap for faget og fremtidig
verdiskaping. Sett også måltall for vitenskapelig publisering og beskriv øvrig formidling av
forskningsresultater.
3. Organisering
Organiseringsmodellen må vise en klar og tydelig rollefordeling mellom partene og en
forpliktende oppgave- og ansvarsfordeling. Beskriv og begrunn samarbeidskonstellasjoner ut i
fra følge forhold:
•
•
•
•
•
•

konsortiedeltakernes roller og ansvar i gjennomføringen av forskningsaktiviteter og
andre aktiviteter
øvrige partneres deltakelse i prosjektet
utdannings- og forskningspartnernes kompetanse
hvordan samspillet mellom partnere ivaretas
deling av kunnskap mellom partnerne
samarbeid og interaksjon med andre relevante aktiviteter

4. Aktiviteter og tiltak
Beskriv hvilke type tiltak som planlegges for å nå mål og delmål for denne satsingen, samt
mål for eget prosjekt.
5. Nasjonalt samarbeid
Beskriv planer for eventuelt forskningssamarbeid med FoU-miljøer utenfor de tre nordligste
fylkene.
6. Internasjonalt samarbeid
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Beskriv internasjonalt forskningssamarbeid som skal være en del av kompetanseprosjektet.
Gjør rede for hva det internasjonale samarbeidet vil tilføre deltakerne i prosjektet og hvordan
miljøene i nord vil fremstå som en attraktiv partner for internasjonale FoU-miljøer.
7. Fremdriftsplan med milepæler
Planen skal tidfeste og beskrive hovedaktiviteter og milepæler inkludert prosjektleveranser
ved de angitte milepælene.
8. Budsjett
Fullstendig budsjett for alle aktiviteter skal gis.
9. Kostnader fordelt på de enkelte konsortiedeltakere
Det skal gis en oversikt som viser hvordan prosjektkostnadene fordeler seg på hver av de
utførende partnerne. Vis i tabellform for hver utførende partner, prosjektkostnadene fordelt på
personal- og indirekte kostnader, utstyr, andre kostnader, og totalt.
10. Bidrag fordelt på de enkelte konsortiedeltakere
Det skal gis en oversikt som viser hvilke partnere/konsortiedeltakere som bidrar til
finansieringen. Vis i tabellform den enkelte partners/konsortiedeltakers bidrag.
11. Betydning for brukerpartnerne
Redegjør for hvilke resultater forskningsmiljøet har oppnådd tidligere med betydning for
innovasjon og verdiskaping. Beskriv potensialet for innovasjon og økt verdiskaping
resultatene fra prosjektet kan ha for regionalt og eventuelt nasjonalt næringsliv.
12. Likestilling
Angi mål for kjønnsbalanse, redegjør for tiltak for å styrke kjønnsbalansen i prosjektet og angi
måltall for balansert kjønnsandel i kompetanseprosjektet.
Vedlegg:
• Intensjonserklæringer fra alle partnere
• CV-er for sentrale forskningsledere

3 Vurderingskriterier og – prosess
3.1 Suksesskriterier for prosjektene
Søknadsvurderingen skal bedømme muligheten for at det omsøkte prosjektet i løpet av levetiden
kan innfri en rekke suksesskriterier (se Forskningsløft i nord punkt 3.8).
3.2 Vurderingskriterier
Den samlede bedømmelsen av søknaden vil bli gjort ut fra følgende overordnede kriterier:
• Generell kvalitet
• Relevans i forhold til utlysningens mål og delmål
• Prosjektpartnernes gjennomføringsevne
• Vitenskapelig kvalitet
• Potensial for styrking og videreutvikling av kompetanse
• Potensial for å bidra i innovasjons- og verdiskapingsprosesser
3.2.1 Fase 1
Søknadene vil i fase 1 primært bli vurdert i forhold til relevans i forhold til utlysningen,
konsortiets sammensetning og gjennomføringsevne.

4

Følgende forhold vil være sentrale for vurderingen:
• overensstemmelse med utlysningens mål og delmål
• overensstemmelse med de forskningsfaglige temaområdene
• konsortiets sammensetning
• gjennomførbarhet
I fase 1 vurderes søknadene som skisser og et hovedmål i vurderingen er å sile ut prosjekter som
åpenbart ikke er relevante ift utlysningen, samt veilede søkerne i forhold til utarbeidelse av
endelig søknad. Søkerne vil etter bedømmelsen i fase 1 kunne bli anmodet om å slå seg sammen
med andre søkere i fase 2.
3.2.2 Fase 2
Søknadene vil i fase 2 primært bli vurdert i forhold til vitenskapelig kvalitet og potensial for
videreutvikling av kompetanse og potensiale for innovasjon og verdiskaping.

Vitenskapelig kvalitet
Følgende kriterier vil være sentrale for vurderingen av vitenskapelig kvalitet (forskningsinnhold
er i hvilken grad forskningen frembringer ny kunnskap av betydning for den faglige utviklingen
innenfor de felt forskningen omfatter):
• bidrag til forskningsmessig utvikling
• originalitet i form av faglig fornyelse og/eller utvikling av ny kunnskap
• konkrete og etterprøvbare målformuleringer
• dokumentert kunnskap om forskningsfronten
• soliditet knyttet til teoretisk tilnærming, operasjonalisering og bruk av vitenskapelige
metoder og analyser
• samarbeid med andre forskningsmiljøer, regionalt, nasjonalt og internasjonalt
Hvert av kriteriene bedømmes og det gis dessuten en samlet vurdering av vitenskapelig kvalitet.
Vurderingen skal være i form av en verbal evaluering og en karakter med skala fra 1 til 7.
Potensial for styrking og videreutvikling av kompetanse
Følgende kriterier vil være sentrale for vurderingen av potensial for videreutvikling av
kompetanse:
• samlet plan med aktiviteter og tiltak
• gjennomførbarhet
• partnernes roller i gjennomføring
• vil prosjektet bidra til langsiktig kompetanseoppbygging hos partnere
Søknadene bedømmes ut fra hvert av disse kriteriene og det gis dessuten en samlet vurdering av
potensial for videreutvikling av kompetanse. Vurderingen skal være i form av en verbal
evaluering og en karakter med skala fra 1 til 7.
Potensial for å bidra til næringsutvikling og fremtidig innovasjon og verdiskaping
Følgende kriterier vil være sentrale for vurderingen av potensial for innovasjon og verdiskaping:
• næringsmessig relevans
• samfunnsøkonomisk nytteverdi
• addisjonalitet, dvs. i hvilken grad støtte bidrar til økt innsats og utløser aktivitet som ellers
ikke ville blitt igangsatt uten offentlig støtte
• samarbeid med relevante aktører
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Søknadene bedømmes ut fra hvert av disse kriteriene og det gis dessuten en samlet vurdering av
potensial for innovasjon og verdiskaping. Vurderingen skal være i form av en verbal evaluering
og en karakter med skala fra 1 til 7.

3.3 Søknadsprosess
For beskrivelse av prosess for søknadsvurdering se Forskningsløft i nord punkt 3.10.
Tidsplan indikeres under.
Trinn

Aktivitet
Midler lyses ut formelt
Søkerseminar
Prosjektsøknader fase 1
A
Vurdering av relevans,
konsortiets
sammensetning og
gjennomføringsevne.
Beslutning om invitasjon
til fase 2
PES-midler* søknadsfrist
Prosjektsøknad fase 2
B
Vurdering av
vitenskapelig kvalitet og
potensial for kompetanseheving og potensial for
innovasjon og
verdiskaping.
C
Innstilling om bevilgning
D
Beslutning
Kontraktsforhandlinger
Oppstart av prosjekter
* PES = ProsjektEtalbleringsStøtte

Utføres av
Innovasjonsdivisjonen
Forskningsrådet
Søker
Administrativ vurdering –
Forskningsrådet/Innovasjon
Norge

Leveranse - tid
27.11.2008
7.1.09
11.2.09
11.2.09 – 27.2.09

Søker
Søker
Nasjonalt og/eller
internasjonalt ekspertpanel

20.3.09
02.3.09 – 22.4.09
22.4.09 - 29.5.09

Administrativt
Besluttende organ
Søker - Forskningsrådet

1.6.09 – 12.6.09
Ca 15.06.09
Juli – august
15 august 2009
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