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▪ Type utlysning

▪ Hva handler utlysningen om?

▪ Praktisk info

▪ Hilsen fra Adm. Dir. Mari Sundli Tveit



Utlysninger i 2022

Global helse (50 mill. kr.)
• Bedre helse for sårbare grupper i lav- og lavere 

mellominntektsland (LLMICs)

• Bærekraftsmål 3 "God helse for alle" og delmålene

Forprosjekter (5 mill.kr.)
• Støtte til etablering av samarbeid (likeverdig partnerskap) og 

utvikle forskningsideer og søknader til utlysningen i 2024

Belmont Forum (5 mill. kr)
• Klima, miljø og helse



Søknadstype: Forskerprosjekt for fornyelse. 

Mål med utlysningen: Forskning på bedre helse for sårbare 

grupper i lav- og lavere mellominntektsland (LLMICs).

Forskningen må være relevant for Bærekraftsmål 3 "God 

helse for alle" og delmålene under dette.

Prosjektene må vise at de har potensiale til å

50 millioner til global helse

• bidra, direkte eller indirekte, til vesentlig reduksjon i 

sykdomsbyrden i LLMICs

• redusere ulikhet i helse i LLMICs 

• gi innsikt på et nivå som gjør den relevant for 

politikkutforming og praksis også utenfor de rammer og den 

kontekst forskningen ble utført i

Sluttbrukere må være representert i alle faser av prosjektet og 

prosjektene må være basert på brukernes behov. 

Etiske aspekter knyttet til samtykkekompetanse og datainnsamling 
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Krav til likeverdige partnerskap

For å få finansiering må prosjektet ha med partnere fra lav- eller 

lavere mellominntektsland (LLMIC) og samarbeidet skal baseres på 

prinsipper for likeverdige partnerskap.

Relevante prosjekter må oppfylle følgende krav for likeverdig 

partnerskap, og vise dette tydelig i søknaden:

• rettferdig fordeling av midler og institusjonelle kostnader 

med partnerinstitusjoner i LLMICs

• likeverdig deling av kreditering, f.eks. vitenskapelige 

analyser, forfatterskap, intellektuelle rettigheter og formidling

• styrking av individuell kompetanse og institusjonell kapasitet 

i partnerinstitusjoner i LLMICs

• felles lederskap med prosjektledere fra LLMIC-institusjonene 

om det vitenskapelige innholdet i prosjektet 



Forskerprosjekt for fornyelse

▪ Formål:
Fornyelse og utvikling i forskningen som kan 
bidra til å flytte den internasjonale 

forskningsfronten.

▪ Hvem kan søke?

Bare godkjente, norske 
forskningsorganisasjoner kan søke.

▪ Hvem kan være partnere?
Bare forskningsorganisasjoner

▪ Antall søknader:

Du kan bare være prosjektleder for én søknad

Foto: Mette Mila



Forskerprosjekt for fornyelse

Prosjektleder Godkjent doktorgrad eller 

tilsvarende før 

søknadsfristen

Søknadsbeløp 4–12 MNOK

Prosjektperiode 36-72 mnd

Søknadsfrist 8. Februar 2023 kl 13 CET

Tilgjengelige midler til 

global helse

50 MNOK

Meld dere på webinar om søknadstypen i januar. 

Vil bli annonsert på våre nettsider. Foto: Mette Mila



Fremtidige utlysninger



Støtte vil være tilgjengelig for forskere som ønsker å søke midler fra 

global helse i 2024 og trenger støtte til å:

• Videreutvikle eksisterende samarbeid med partnere i LLMICs

• Utforske samarbeid med nye partnere i LLMICs

• Utvikle forskningsideer og søknader i fellesskap med partnere

Krav til at utvikling av likeverdige partnerskap er en del av 

forprosjektet

Aktiviteter som støttes kan være:

• Workshops

• Møter

• Skrivearbeid

• Og lignende aktiviteter som skjer sammen med partnere

Mer informasjon og føringer kommer senere

5 millioner til forprosjekter innen global helse
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• Climate, Environment and Health 2

• Søknadstype: Internasjonalt samarbeidsprosjekt

• Organisasjon: Belmont Forum

• Mål med utlysningen:

Pathways between climate, environment and health to protect and 

promote human health and well-being in the face of climate

challenges.

• Utlysningstekst publiseres I starten av 2023 via Belmont Forum 

5 millioner til Klima, miljø og helse 

Belmont Forum

11



Praktisk info









Andre aktuelle utlysninger og 

webinar



Start tidlig!

▪ Les utlysningsteksten og sørg for å klargjøre 
alle vedlegg

▪ Still oss spørsmål underveis

▪ Opprett og send inn søknaden i god tid - det er 
den siste innsendte søknaden som går inn i 

konkurransen

▪ Utlysningsteksten kan justeres inntil 14. 
desember



Prosjektets tittel, mål og 

sammendrag

Danner grunnlag for
▪ Panelinndeling
▪ Kompetansekartlegging av ekspertene

Prosjektsammendraget
▪ Sammendrag av prosjektbeskrivelsen
▪ Formål og mest sentrale FoU-utfordringer
▪ Forståelig 
▪ Evt. tverrfaglighet bør komme fram
▪ Offentliggjøres dersom prosjektet får støtte



Kontaktinformasjon

Karine Kålsås kka@rcn.no 907 47 920

Falk Tøien fto@rcn.no 478 86 504

mailto:kka@rcn.no
mailto:fto@rcn.no



