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Kompetanse- og samarbeidsprosjekt 2021
Søknadsfrist 10. og 17. februar 2021
Webinarer november 2020

FORSKNING FOR INNOVASJON OG BÆREKRAFT

Våre søknadstyper
Søknadsfrist 10. februar

Søknadsfrist 17. februar

Forskerprosjekt

Kompetanse- og
samarbeidsprosjekt

Fremme fornyelse og utvikling i
forskningen innenfor alle fag og
tematiske områder

Utvikle ny kunnskap og bygge
forskningskompetanse som
samfunnet eller næringslivet
trenger for å møte viktige
samfunnsutfordringer.

Løpende søknadsfrist

Løpende søknadsfrist

Innovasjonsprosjekt

Kommersialiseringsprosjekt

Fremme verdiskaping og fornyelse
i næringsliv og offentlig sektor

Fremme økt kommersiell
anvendelse av offentlig finansiert
forskning i Norge.

Forskningssenter
Styrke og videreutvikle fremragende og nyskapende forsknings- og innovasjonsmiljøer eller for å bygge opp forskningsmiljøer på strategisk viktige områder

Forskningsinfrastruktur
Fremme og styrke infrastruktur som bidrar til nyskapende forskning og utvikling.

Koordinerings- og støtteaktivitet
Finansiere planlegging av, samarbeid om, koordinering av og formidling fra FoU-aktiviteter.

Viktige forskjeller og nytt felles krav
Forskerprosjekt

Kompetanse- og samarbeidsprosjekt

Prosjektansvarlig

Forskningsorganisasjon

Forskningsorganisasjon

Samarbeid om FoU

Kun mellom forskningsorganisasjoner

Krav til samarbeid med andre
enn forskningsorganisasjoner

Statsstøtte

Nei

Samarbeidsprosjekt: Ja, art. 25
Kompetansebyggende prosjekt: Nei

Primære
virkninger/effekter

Økt kvalitet og fornyelse i forskning
Flytte den internasjonale forskningsfronten

Økt kompetanse i forskning, økt relevans
Økt anvendelse av forskningsresultater
i offentlig og privat sektor

Åpen for:

Alle fag og tema

Spesifiserte tema

Antall søknader

Kun én pr prosjektleder (unntak: Stort, tverrfaglig Forskerprosjekt)

Søknadsfrist

10/17
Februar 2020

10
FEB 2020

Temaer lyses
ut felles
10
FEB 2020

10
FEB 2020

Nøkkelinfo og temaområder

Varsler om endringer mm

Felles
informasjon

Tema-spesifikk
informasjon

Merk:
FRIPRO finner du under
«Banebrytende forskning»

Under hvert temaområde
ligger ett eller flere utlyste
tema.

1

1

Hvert tema har et spesifisert
budsjett
2

Søknadens relevans vurderes
ut fra hvordan den svarer på
temaets prioriteringer
2

3

Temaets prioriteringene er
utdypet i porteføljeplaner
eller tilsvarende
Råd Forskersen
Råd Forskersen

3

4

4

Pekere til andre utlysninger
innenfor samme tema

Temaer i
utlysningene

Samlet
utlyst beløp
10. februar: 3,4 milliarder
(hvorav 1 mrd. fra Fellesløftet)

17. februar: 1,3 milliarder

Utlyste tema
Forskerprosjekt
Banebrytende forskning
2055
Sirkulær økonomi
100
Temaer på tvers
Matsystemer
150
Arealer under press
Innovasjon i kommunesektoren
Demokrati, styring og fornyelse Samfunnssikkerhet og demokrati
85
Økonomisk håndtering av koronapandemien
60
CO2-håndtering
20
Energiforsking/Miljøvennlig energi
60
Energi, transport og lavutslipp
Hydrogen
30
Transport og mobilitet
Europa-forskning
44
60
Global utvikling og internasjonale Utviklingsforskning og Internasjonale relasjoner
relasjoner
Global helse
50
Skatt og ulovlig kapitalflyt
Havbruksforsking
80
Marin forskning
85
Hav
Sjømatmarked etter korona
20
Maritim
E-helse
Helse
Helsedata for bærekraftig velferd
75
Folkehelsetiltak
Klima- og polarforskning
Klima- og jordsystemet
170
Plante- og jordhelse, dyrehelse og -velferd
40
Landbasert mat, miljø og
bioressurser
Jordbruk og matindustri (FFL/JA)
Nyskapende bioteknologi
Muliggjørende teknologier
Nanoteknologi og avanserte materialer
80
Naturvitenskap og teknologi
Romforskning
40
Petroleum
Petroleum
30
Utdanning og kompetanse
Utdanning/barnehage og grunnskolelærerutd
120
Samisk forskning
15
Arbeids-, velferds-, barne- og familieverntjeneste
24
Veldferd, kultur og samfunn
Samfunnsutv.kulturelle forutsetninger
50
Velferd og arbeidsforskning
150

KSP

110
24

45
125
40

30

70
105
60

100
120

100
72

61

Samme tematekst i flere utlysninger
Havbruk – 80 millioner
Marin forskning – 85 millioner
Sjømatmarked etter korona – 20 millioner
Bærekraftige matsystemer – 150 millioner
Sirkulær økonomi – 100 millioner
CO2-håndtering – 45 millioner
Forskerprosjekt for unge
talenter

Forskerprosjekt for
fornyelse

Samarbeidsprosjekt for å
møte utfordringer i
samfunn og næringsliv

Kompetansebyggende
prosjekt for næringslivet

10. februar 2021

10. februar 2021

17. februar 2021

17. februar 2021

FORSKERPROSJEKT
Formål:
Å fremme fornyelse og utvikling i forskningen
innenfor alle fag og tematiske områder.
Prosjektene skal bidra til viktig ny innsikt i den
internasjonale kunnskapsfronten, og kan være
med eller uten ambisjoner om anvendelse på
kort eller lang sikt.

Forskerprosjekt for fornyelse
• For forskere som har vist evne til å utføre forskning
av høy vitenskapelig kvalitet

• Prosjektvarighet: 3-6 år
• Støtte fra Forskningsrådet: 4-12 mill. NOK

Tilgjengelige midler: 1,9 mrd
25 tema under 14 temaområder

Banebrytende
forskning
(FRIPRO)

Demokrati,
styring og
fornyelse

Energi, transport
og lavutslipp

Global utvikling
og internasjonale
relasjoner

Hav

Helse

Klima- og
polarforskning

Landbasert mat,
miljø og
bioressurser

Muliggjørende
teknologier

Naturvitenskap
og teknologi

Petroleum

Utdanning og
kompetanse

Velferd, kultur og
samfunn

Temaer på tvers

Forskerprosjekt
for unge talenter
• Gi yngre forskere mulighet til å forfølge egne
ideer og å lede et prosjekt
• 2-7 år etter PhD
• Kan ikke ha fylt 40 år

• Prosjektvarighet: 3-4 år
• Støtte fra Forskningsrådet: 4-8 mill. NOK
Tilgjengelige midler: 378 mill.
Seks tema under fem temaområder:
Banebrytende
forskning

Hav

Utdanning og
kompetanse

Velferd, kultur
og samfunn

Naturvitenskap
og teknologi

Treårig Forskerprosjekt med
internasjonal mobilitet
• Fremme internasjonal mobilitet og
karriereutvikling tidlig i karrieren, og
kunnskapsoverføring til norske miljøer
• 2 år i utlandet, tredje år i Norge
• 0-7 år etter PhD
• Prosjektvarighet: 3 år
• Støtte fra Forskningsrådet: 3,0-3,9 mill. NOK
Tilgjengelige midler: 55 mill
Ett tema:

Banebrytende
forskning

Stort, tverrfaglig Forskerprosjekt
• Forskere fra forskjellige fag som sammen vil
frembringe ny kunnskap som ikke ville vært mulig
uten tverrfaglig samarbeid.
• Prosjektvarighet: 4-6 år

• Støtte: 12-25 mill. NOK
• To tema:
• Tilgjengelige midler:

70 mill

Klima- og
jordsystemet

1 mrd

Banebrytende
forskning

Finansiert
gjennom
Fellesløft IV

Hva er Fellesløft IV?
• 1 milliard lyst ut til Banebrytende forskning under Stort,
tverrfaglig Forskerprosjekt.

• Forskningsrådet og institusjonen finansierer halvparten hver.
• Alle universiteter, høyskoler, forskningsinstitutter og
helseforetak er med i Fellesløft IV og kan søke.
•

Institusjonen må ha godkjent hvilke søknader som sendes inn.

• Ramme for prosjektet er 12-25 mill.
•
•

Du søker Forskningsrådet om hele beløpet.
Se utlysningen om detaljer

• Vi behandler søknadene sammen med øvrige søknader om
Forskerprosjekt og rangerer de beste.
• Institusjonene velger hvilke prosjekter som skal få bevilgning.

Har bedt KOMM laste
ned dette bildet

Samarbeidspartnere i
Forskerprosjekt
• Kun godkjente forskningsorganisasjoner eller tilsvarende
forskningsorganisasjoner i andre land.
• Andre organisasjonstyper, inkludert bedrifter og andre
foretak, kan ikke være samarbeidspartnere/motta støtte.
➢ Disse kan være leverandør av FoU-tjenester til prosjektet.

Forskerprosjekt for fornyelse
Forskerprosjekt for unge talenter
Stort, tverrfaglig Forskerprosjekt

Søknadens relevans for utlysningstema
• Du må legge ved en beskrivelse av søknadens
relevans for det tema du har valgt.
• Les prioriteringer som er beskrevet under hvert
tema nøye for å lage en god relevansbeskrivelse.
• Dersom du vil rette søknaden mot mer enn ett
tema, må du levere ett relevansbeskrivelse per
tema.
• Du kan velge inntil tre - 3 - tema i søknadene
(inkludert Banebrytende forskning)
NB! Søker du kun Banebrytende forskning (FRIPRO),
skal du ikke levere beskrivelse av relevans.

Kompetanse- og samarbeidsprosjekt
Formål:
Utvikle ny kunnskap og bygge kompetanse
og kompetansemiljøer som samfunnet eller
næringslivet trenger for å møte viktige
samfunnsutfordringer
Prosjektene skal stimulere og støtte samarbeid
mellom forskningsmiljøene og de som
representerer den samfunnsutfordringen
det søkes om midler til.

Kompetansebyggende
prosjekt for næringslivet
•

Prosjektvarighet: 2-5 år

•

Støtte: min 4 mill. NOK

•

Forskningsrådets støtte til prosjektet kan være inntil 4 ganger
norske foretaks kontantbidrag

•

Samarbeidspartnerne fra næringslivet kan ikke motta støtte
for å dekke kostnadene sine

Ca. 250 millioner kroner til prosjekter innenfor:

Energi, transport
og lavutslipp

Energi, transport
og lavutslipp

Miljøvennlig energi

CO2-håndtering

Petroleum

Samarbeidsprosjekt for å møte
utfordringer i samfunn og næringsliv
•

Krav til innsats fra samarbeidspartnere utenfor
forskningsorganisasjonene

•

Samarbeidspartnere kan i de fleste tilfeller få dekket
hele/deler av sine kostnader

•

Prosjektvarighet: 2 - 4 år

•

Støtte: minimum 4 mill. NOK

Ca. 1,1 milliarder kroner til prosjekter innenfor:

Demokrati,
styring og
fornyelse

Energi, transport
og lavutslipp

Global utvikling
og internasjonale
relasjoner

Hav

Helse

Landbasert mat,
miljø og
bioressurser

Muliggjørende
teknologier

Utdanning og
kompetanse

Velferd, kultur og
samfunn

Temaer på tvers

Å involvere samarbeidspartnere
• Fra offentlig sektor, frivillige organisasjoner,
næringsliv og/eller andre private organisasjoner
• Sikrer at problemstillinger, forskningsaktiviteter og
resultater blir relevante og samfunnsnyttige for brede
samfunnsgrupper og næringer
• Minst to norske samarbeidspartnere som ikke er forskningsorganisasjoner
• Deltar i planlegging, styring, gjennomføring, formidling og/eller
bidrar til å ta resultatene i bruk

Vi anbefaler å lese veiledningen til utlysningen!

Krav til samarbeidspartnernes innsats i Samarbeidsprosjektene
Samlet innsats skal være minimum 10% av prosjektets totalkostnader
(NB! Noen tema har et høyere krav)

Et tenkt regneeksempel (1000 kr) for kostnadene i prosjektene:
2021

2022

2023

2024

Sum

1 000

3 000

3 200

3 200

10 400

Utenlandsk forskningsorganisasjon

100

100

100

100

400

Norsk foretak A

200

200

200

200

800

Kommune

100

100

100

100

400

Forskningsorganisasjon

Totalsum

12 000

Medvirkning som «teller med»
= 800 + 400 = 1 200 Kkr
Medvirkningen beregnes til
10% av samlede kostnader

DU MÅ
STARTE NÅ!

Det tar tid å sette
sammen gode
samarbeidskonstellasjoner

Foto: ESA/NASA/Rivera-Thorsen

Krav til utforming av søknaden

• Søknaden og vedlegg skal skrives på engelsk
• Obligatoriske vedlegg skal være med:

o Prosjektbeskrivelse (maks 11 sider)
o CV for prosjektleder og de mest sentrale
personene/arbeidspakkelederne i prosjektet (maksimalt 4
sider)
For Kompetanse- og samarbeidsprosjekt
o Intensjonsbrev fra alle registrerte samarbeidspartnere
o Prosjekter som omfatter doktorgradsutdanning skal
inkludere en bekreftelse fra gradsgivende
universitet/institusjon (gjelder ikke dersom gradsgivende
institusjon er søker)
For Forskerprosjekt
o Beskrivelse av relevans for tema (Unntak: for Banebrytende
forskning (FRIPRO))

• Prosjektet må starte mellom 01.07.2021 og 01.12.2021
• Bevilgningen fra Forskningsrådet må starte i 2021

Hvor mange søknader kan du sende?
Du kan være prosjektleder på kun én søknad som
sendes inn til en av disse utlysningene:
• Forskerprosjekt for fornyelse
• Forskerprosjekt for unge talenter
• Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet
• Kompetansebyggende prosjekt for næringslivet
• Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i
samfunn og næringsliv
Unntak for Stort, tverrfaglig Forskerprosjekt

Nye krav om åpen tilgang til
publikasjoner (Plan S)
•

Hva er Plan S?
• Felles internasjonale krav om full og umiddelbar åpen tilgang for
vitenskapelige publikasjoner

•

Tre veier til åpen tilgang:
1. Publisering i åpne tidsskrift / plattformer
2. Publisering i tidsskrift som del av overgangsavtaler eller andre
overgangsordninger
3. Publisering i abonnementstidsskrift og gjøre en versjon
tilgjengelig uten embargo i åpent arkiv («grønn OA»)

•

Plan S gjelder for prosjekter med finansiering gjennom utlysninger
etter 1/1 2021

•

Forskningsrådet arrangerer webinar om Plan S 20. november

Søknadsbehandling:
Panelet

Forskningsrådet

Porteføljestyrer

1. Excellence
Forvurdering
og avvisning

2. Impact

4. Relevans
(ikke FRIPRO)

Porteføljevurdering

Beslutning
om bevilgning
Innstilling

3. Implementation

Søknader under terskelverdi

Søknadsbehandling
1.

Internasjonale ekspertpanel vurderer søknadene
• habilitet og kompetanse knyttet til hver enkelt
søknad blir sjekket
• flere ekspertvurderinger ved behov

2.

Forskningsrådet vurderer relevans

3.

Porteføljevurdering legger grunnlag for endelig
vedtak i Porteføljestyrene

Ekspertpanelene vurderer:
Forskningskvalitet
• I hvilken grad er prosjektet ambisiøst, nytenkende og i
forkant av forskningsfronten
• Kvaliteten på de foreslåtte forsknings- og
utviklingsaktivitetene
Virkninger og effekter
• Potensielle virkninger og effekter av den foreslåtte
forskningen
• Kommunikasjon og utnyttelse
Gjennomførbarhet
• Kvaliteten på prosjektleder og prosjektgruppe
• Kvaliteten på prosjektets organisering og styring

Virkninger og effekter (Impact) i
Forskerprosjekter og Kompetanse og samarbeidsprosjekter
Prosjektbeskrivelsen (se malen)
2.1 Hvilke utfordringer i
forskningen og
forskningssystemet kan
prosjektet møte?
2.2 Hvilke
samfunnsutfordringer kan
prosjektet møte?
(NB! I FP er dette valgfritt)

2.3 Planer for formilding,
kommunikasjon og
anvendelse av resultater

Ekspertpanelet vurderer
Kan prosjektet bidra til å
møte viktige
utfordringer og mål?

Er potensielle mål godt og
realistisk formulert?

Hva skal prosjektet gjøre
for å skape virkninger og
effekter? Er de riktige
aktørene involvert?

Forskningsrådet vurderer:
Relevans for valgt tema
• I hvilken grad søknaden svarer på prioriteringer og
føringer som er spesifisert under temaet/temaene du har
valgt å rette søknaden mot.
• KSP i tillegg: I hvilken grad søknaden tilfredsstiller
utlysningens øvrige krav og kjennetegn
• Forskerprosjekt: Ingen relevansvurdering for
Banebrytende forskning
Dette beskriver du slik:
• Forskerprosjekt: Vedlegget «Relevance to the topic»
(Ett vedlegg. Dersom du velger flere tema skal de
beskrives separat – ikke for Banebrytende forskning)
• KSP: I prosjektbeskrivelsen
Kun søknader med høy karakter fra ekspertpanelene
vurderes for relevans.

Forskningsrådet vurderer helhet i
porteføljen
Porteføljevurderingen prioriterer mellom de beste søknadene
innenfor tema og på tvers av søknadstyper. Baserer seg på:

•

Vurdering fra eksperter og relevansvurdering

•

Fordeling innenfor temaets prioriterte områder.

•

Departementenes økonomiske eller faglige føringer for
bevilgningen.

•

Prosjekter med kvinnelig prosjektleder blir prioritert når
søknadene ellers vurderes likt.

Ekspertvurdering, relevansvurdering og porteføljevurdering, er
grunnlaget for innstillingen som Porteføljestyrene behandler

Søknadsbehandling:
Panelet

Forskningsrådet

Porteføljestyrer

1. Excellence
Forvurdering
og avvisning

2. Impact

4. Relevans
(ikke FRIPRO)

Porteføljevurdering

Beslutning
om bevilgning
Innstilling

3. Implementation

Søknader under terskelverdi

Viktige datoer

10/17 FEB 2021

UKE 16-19

UKE 19-22

Søknadsfrist

Paneler

Relevans og
innstilling

UKE 24
Vedtak i
porteføljestyrer

UKE 25

UKE 26-35

1 DES 2021

Offentliggjøring
av resultater

Revidering og
kontrakt

Siste dato for
prosjektoppstart

Mer informasjon på
Forskningsrådets nettside
www.forskningsradet.no

