Ut i verden med CGIAR-stipend
CGIAR stipendprogram
CGIAR
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Gjennom CGIAR stipendprogram kan forskere søke opphold ved et av disse 15 sentrene.

Finn ut mer om CGIAR
Du finner mer informasjon om
CGIAR og stipendordningen her:
www.forskningsradet.no/cgiar
www.cgiar.org
Ta kontakt med oss. Vi kan svare
på spørsmål om ordningen, utlysninger og søknadsprosessen.

Inger-Ann Ulstein
Koordinator
Telefon: 22 03 73 43
iau@forskningsradet.no
Karin Rosenberg
Seniorkonsulent
Telefon: 22 03 72 82
kr@forskningsradet.no

Ut i verden med CGIAR-stipend
2000 landbruksforskere knyttet til 15 CGIAR-sentre over
hele verden, bidrar sterkt i kampen mot sult og fattigdom.
Nå kan forskere fra norske miljøer også bidra og få et
karriereløft ved sentrene.
CGIAR (Consultative Group on International Agricultural Research) er et
strategisk samarbeid mellom 47 land og
en rekke internasjonale organisasjoner.
Det ble opprettet i 1971 og har som
formål å få til en bærekraftig matvare
produksjon og å redusere fattigdom
i utviklingsland gjennom forskning
innenfor landbruk, skogbruk, fiskerier,
miljø og politikkutforming.
CGIARs nettverk av 15 forskningssentre
er spredt over hele verden. 2000 forskerne
er knyttet til sentrene, noen er fra norske

forskningsmiljøer og flere er ønsket.
Muligheten finnes i et stipendprogram
for perioden 2007-2010, der forskere i
Norge kan søke om støtte til opphold
ved et av de 15 sentrene. Til sammen 12
millioner kroner er satt av for perioden.
Forskere på alle nivåer kan søke om
CGIAR-stipend, men spesielt yngre
forskere inviteres til å søke stipend. PhDstudenter kan søke dersom det aktuelle
senteret ønsker forskere på PhD-nivå.
Alle søkere må ha invitasjon fra senteret
de vil besøke.

Følg med på www.forskningsradet/cgiar for informasjon og utlysninger.

Oppholdene ved CGIAR-sentrene i Nigeria og Benin har gitt meg en unik
innføring i tropisk landbruk. Jeg fikk svært godt utbytte av forskningen
min, og økte både min entomologiske og tverrfaglige kompetanse.
Samtidig har jeg fått erfare at egen fagkompetanse holder mål inter
nasjonalt. Jeg fikk mange nye kontakter, og det første oppholdet førte
til utvikling av flere nye prosjekter, som det jeg er holder på med i
Benin nå.
Oppholdet var også flott for familien. Vi fikk mange nye venner og
barna trivdes godt på internasjonal skole.
May-Guri Sæthre, forsker ved Bioforsk Plantehelse. Prosjekt om mulighetene for biologisk og integrert kontroll av gallmygg i ris ved hjelp av små snyltevepser som spiser
gallmygglarver og -pupper. Opphold ved Africa Rice Center (WARDA), Nigeria. Nå ved
IITA-Benin, hvor hun kartlegger bladlus og deres naturlige fiender for å finne alternative bekjempelsesmetoder som kan få ned forbruket av syntetiske plantevernmidler.

Alle som er interessert i landbruksforskning i utviklingsland, må forholde seg til CGIAR-sentrene – det er her man finner spydspissene.
Det var forskere innenfor dette systemet som drev fram den grønne
revolusjonen på 60- og 70-tallet, og et av CGIARs mål er å gjøre det
samme for landbruket i Afrika som de gjorde for Asia den gang.
Dette vil jeg gjerne bidra til. Jeg setter derfor stor pris på muligheten til et forskningsopphold i Afrika i samarbeid med CGIAR.
Etter min mening burde norske forskningsinstitusjoner samarbeide
mer med CGIAR, og norske forskere innen fagfeltet bør se på en
forskerstiling ved en CGIAR-institusjon som et karrieremål.
Heidi Høgset, førsteamanuensis ved Høgskolen i Molde. Prosjekt om Øst-Afrikas
fattige bønder og deres muligheter til å markedsføre landbruksproduktene sine.
Opphold ved ICRISAT-senteret i Nairobi, Kenya.

CGIAR stipendprogram 2007 - 2010
CGIAR stipendprogram finansierer norske
forskeres opphold ved CGIAR-sentrene,
15 forskningssentre rundt om i verden.
Sentrene driver med forskning innenfor
landbruk, skogbruk, fiskeri, miljø
og politikkutforming.
Forskningssentrene drives av CGIAR Consultative Group on International
Agricultural Research, hvor Norge er
medlem gjennom Direktoratet for
utviklingssamarbeid (NORAD).

Publikasjonen kan bestilles på
www.forskningsradet.no/publikasjoner
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