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Anmodning om å forskyve fremdriften i Forskningsrådsfinansierte prosjekter
Som de fleste vil være kjent med er Forskningsrådet i en krevende økonomisk situasjon. Forskningsrådets styre har diskutert ulike tiltak for å avhjelpe situasjonen på kort og lang sikt, og har blant annet
bedt administrasjonen gå i dialog med forskningsmiljøene om muligheten for å kontraktsfeste
forskyvninger i eksisterende prosjektportefølje.
Dette innebærer å forskyve fremdriften i igangværende prosjekter ut i tid slik at utbetalingene spres
over flere år. Det vil først og fremst være aktuelt å forskyve forskerprosjekter, kompetanse- og
samarbeidsprosjekter, samt senterordninger. Forskyvning av infrastrukturprosjekter bevilget i 2021
håndteres gjennom en egen prosess.
Vedlagt er en liste over de mest aktuelle prosjektene.
Vi ber dere vurdere om det er mulig at planlagte aktiviteter i prosjektene på vedlagte liste kan forskyves
ut i tid.
Følgende gjelder:
•
•
•
•

Tiltaket er frivillig og gjennomføres i samråd med UHR og FFA
Det er opp til institusjonene selv å beslutte hvilke prosjekter som skal forlenge prosjektperioden
Prosjektperioden kan forlenges inntil tre år
Prosjektenes totalfinansiering opprettholdes, men utbetalingene vil komme på et senere
tidspunkt enn opprinnelig avtalt og skje etter revidert kontrakt og finansieringsplan

Praktisk kan endring av fremdriftsplanen gjøres slik:
•
•
•

Vedlagt er en liste over prosjekter tilhørende deres institusjon og som er aktuelle for forlengelse
Institusjonen går gjennom listen, helst i samråd med prosjektlederne, og beslutter hvilke
prosjekter som er aktuelle for forlengelse
Prosjektledere for de prosjekter som skal forlenges går inn via Mitt nettsted og gjør de aktuelle
endringene på prosjektet. Endringene må være fullstendige, det vil si ny
prosjektperiode/framdriftsplan (hovedaktiviteter/milepæler), økonomi og eventuelle
tilsettingsperioder for stipendiater.
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•

Forskningsrådet vil godkjenne de aktuelle prosjektendringer fortløpende og sende endret
kontrakt som gjenspeiler den nye prosjektperioden og finansieringsplanen.

Ved spørsmål, send epost til esoknad@forsknignsradet.no, oppgi prosjektnummeret som spørsmålet
gjelder.
Vi setter stor pris på om disse prosjektendringene sendes så snart som mulig og senest innen
15.09.2022.
På forhånd takk for velviljen!
Med vennlig hilsen
Norges forskningsråd
Mari Sundli Tveit
Adm. dir.
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