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Suksesskriteriene for et SFI –
internasjonalisering:
• Senteret hevder seg i internasjonalt
forskningssamarbeid, for eksempel som
aktør i EUs rammeprogram.
• Senteret har aktivt samarbeid med
internasjonale forskningsmiljøer og har
også på andre måter bidratt til
internasjonalisering av norsk forskning og
næringsliv.
• Senteret tiltrekker seg fremragende
utenlandske forskere, både stipendiater og
seniorpersonell, som gjesteforskere.

Egenvurdering fra sentrene ved
midtveisevalueringen
Pkt. 4 Internationalisation
• Describe how international research
cooperation is attended including if the
partners based on research projects in the
centre have engaged in the EU's framework
programme.

Senter

Tema

IOcenter

Integrerte
operasjoner i
petroleumsindustrien

COIN

Forskningssenter
for innovativ
betong

Senter for
CREATE
havbruksteknologi

inGAP

iAD

EU-deltakelse

Kommentar

Nei

Petroleum er ikke tema
innenfor EUs
rammeprogram

Nei

Har vært med på tre
søknader, men nådde
ikke opp

Ikke senteret, jf.
kommentar

Industripartnere deltar i
EU-prosjektet Prevent
Escape

Deltar direkte i to
Innovative
EU-prosjekter;
naturgassprosesser
IDECAT (UiO) og
og -produkter
ENMIX (SINTEF)

Industripartnere deltar i
8 EU-prosjekter

Mer "intelligent"
søketeknologi

Microsoft (tidl. FAST)
deltar i EU-prosjekter
som knyttes opp til
senteret

Ikke senteret, jf.
kommentar

Senter

Tema

EU-deltakelse

Kommentar

MabCent

Marin bioprospektering

Nei

Planlegger søknad til
7RP

Medisinsk
avbildning – MR
og ultralyd

Ikke senteret, jf.
kommentar

Partnere deltar i EUprosjekter, men de er
ikke initiert av senteret.
Planlegger søknad
innenfor 7RP

NORMAN

Norsk
vareproduksjon

Deltar i to EUprosjekter:
Intelligent and
customized tooling
og Sustainable and
efficient production

FACE

Komplekse
fluider i
petroleumsflerfasestrøm

MI Lab

Nei

Petroleum er ikke tema
innenfor EUs
rammeprogram

Senter

Tema

EU-deltakelse

Kommentar

(sfi)2

Statistikk for
Innovasjon

Deltar i EUprosjektet CCII

Har ambisjon om å
delta i ytterligere ett
EU-prosjekt

CAST

Kreftstamceller

Forskergrupper i
senteret deltar i 8
EU prosjekter og
nettverk

SIMLab

Modellering og
testing av
materialer og
konstruksjoner

Nei

MIMT

Industriell
målevitenskap og
-teknologi

TTL

Telemedisin

Deltar indirekte i
EU prosjektene
SENSEnet,
DENIDA og
HYPOX
Invitert med på
EU-prosjektet
Renewing Health

Vil delta på EUsøknader
To partnere, UiB og
Aanderaa, deltar i EUprosjekter basert på
sensor teknologi
utviklet i MIMT

Oppsummering

•

Har nok skjedd en del siden august 2010?

•

Men fortsatt muligheter

•

Både for de 14 «gamle» og de 7 nye SFI

