
 

 

 EGNE TILTAK 

1. Investere i de kvalitativt beste prosjektene 
2. Gi råd om å videreutvikle systemet for 

kvalitetssikring i søknadsbehandlingen  
3. Gi råd om utforming av vurderingskriterier  
4. Videreutvikling av Banebrytende forskning 

(FRIPRO)i tråd med ERC og andre arenaer i 
Horisont Europa 

5. Videreutvikle satsninger for unge 
forskertalenter og fremragende etablerte 
forskere 

6. Fremme at Forskningsrådet skal støtte 
grunnleggende og fremragende forskning  

7. Stimulere til innovasjon og tidlig fase 
kommersialisering av resultater fra 
banebrytende prosjekter 

8. Stimulere norske studenter, stipendiater og 
forskere til å søke internasjonale 
programmer og utlysninger og delta i 
nasjonalt og internasjonalt forsknings- og 
innovasjonssamarbeid 

9. Sikre god oppfølging av Forskningsrådets 
policy for åpen forskning inkl FAIR prinsippet 
for datahåndtering 

10. Gi råd til områdestrategien i Norsk veikart for 
forskningsinfrastruktur 

11. Samarbeid om utlysninger og satsninger i 
tematiske porteføljer (evt nye fellesløft) 

 

TILTAK HOS ANDRE 
1. Øke investeringene til fremragende 

grunnleggende forskning basert på 
åpen konkurranse på tvers av fag og 
tema  

2. Videreutvikle vurderingskriterier og 
finansieringsordninger for 
grensesprengende forskning og radikal 
innovasjon  

3. Styrke forskningsinfrastruktur for 
livsvitenskapelig forskning 

4. Videreutvikle Forskningsrådets 
virkemidler for å fremme særlig sterke 
forskere på alle karrieretrinn 

5. Videreutvikle Forskningsrådets 
virkemidler for å bygge fremragende 
forskningsmiljøer 

6. Videreføre og synliggjøre MRCA-TOPP-
UT-ordningen for utgående MSCA 
stipendiater som insentiv til mobilitet 

7. Utlysning av forsker- og kompetanse 

og samarbeidsprosjekter innenfor 

fagområder hvor grunnforskning bør 

styrkes innenfor Strategiens 

prioriterte områder 
8. Utlysninger rettet mot utvikling av 

fagmiljøer innenfor tematiske 
satsninger   
  
 

FORSKNINGSRÅDETS STRATEGI  

1 Grensesprengende forskning og radikal innovasjon 

2 Velfungerende forsknings- og innovasjonssystem 

BRUKERMÅL 
1. Forskningsmiljøene utfører 

nyskapende forskning av høy 
kvalitet 

2. Forskerutdanningen holder høy 
internasjonal kvalitet og de beste 
forskerne har attraktive 
karriereveier 

3. Norge har finansieringsordninger 
for fremragende forskning  

4. Forskningsmiljøene følger beste 
praksis innenfor åpen forskning og 
har høy etisk standard 

5. Forskningsmiljøene har tilgang på 
relevant, oppdatert og bredt 
tilgjengelig forskningsinfrastruktur 

6. Livsvitenskapelige forskere bidrar 
aktivt til bærekraftig omstilling på 
viktige samfunnsområder  

7. Det er gjensidig 
kunnskapsutvikling mellom 
grunnforskningsmiljøer og miljøer 
som driver med anvendt forskning 
og innovasjon 

8. Utfordringer og behov i forskning, 
samfunn og næringsliv er 
utgangspunkt for tverrfaglig 
samarbeid og konvergens mellom 
livsvitenskapsfag- og 
teknologiområder og humanistiske 
og samfunnsvitenskapelige fag ved 
forskningsinstitusjonene 

SAMFUNNSMÅL 
1.Norsk livsvitenskapelig 

grunnforskning er fremragende 

og av høy vitenskapelig kvalitet 

 

2. Livsvitenskapelig forskning 

bidrar til å løse store 

bærekrafts- og 

samfunnsutfordringer 

 

3. Livsvitenskaplig forskning 

leverer kunnskap som muliggjør 

fornyelse i næringsliv og 

offentlig sektor  

Prosjekter 
• Prosjekter av høy vitenskapelig kvalitet og med 

potensial for å være grensesprengende  
• Kompetanse- og samarbeidsprosjekter og 

eksperimentelle prosjektformer (f.eks idelab) 
• Vitenskapelig infrastruktur 

 

Resultater 
• Ny kunnskap og nye metoder 
• Nye oppfinnelser og konsepter 

 

 

Vedlegg: Illustrasjon av investeringslogikken som ligger til grunn for porteføljeplanen 
For oversikten s skyld er det i illustrasjonen brukt korte, stikkordsmessige formuleringer. 
Se teksten for fullstendige beskrivelser. 

 
 

Virkninger 
• Velfungerende konkurransearenaer 

for forskning 
• Flere fremragende fagmiljøer 
• Attraktiv karriereutvikling for unge 

forskertalenter 
• Bedre uttelling i Horisont Europa, 

spesielt ERC 
 

Samfunnseffekter 
• Kunnskapsberedskap for 

kommende 
samfunnsutfordringer 

• Bedre kunnskap om 
eksisterende 
samfunnsutfordringer 

• Forskningen innen 
livsvitenskap bidrar til 
omstilling mot et mer 
bærekraftig samfunn  
 

 




