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Sak S 86/21  Innstilling av søknader til Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur mottatt 18.  

november 2020

Vedtak:  
1. Søknadene som kom inn til gjeldende utlysning i Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur 

er vurdert i henhold til de på forhånd definerte og kommuniserte retningslinjene for 

søknadsbehandlingen.  

2. Forskingsrådet inviterer prosjektene i tabell 1 til kontraktsforhandlinger. Utgangspunktet for 

kontraktsforhandlingene er minimumsrammen, prosjektsøknaden og problemstillinger 

fremkommet gjennom søknadsvurderingen. Administrasjonen har fullmakt til å innvilge til 

hvert enkelt prosjekt det som i tabellen er indikert som maksimumsrammen så lenge totalt 

innvilgede midler ikke overskrider 1,4 milliarder kroner.  

3. Reservelisten rangeres som i tabell 2. Administrasjonen gis fullmakt til å bevilge midler til 

prosjekter fra toppen av denne listen dersom det gjenstår midler av rammen på 1,4 milliard 

kroner etter at forhandlingene med prosjektene i tabell 1 er avsluttet.  

4. Forskningsrådet gis fullmakt til å gi en anbefaling til Landbruks- og matdepartementet (LMD) 

og Kunnskapsdepartementet (KD) om at Norge søker medlemskap i EMPHASIS ERIC dersom 

prosjekt 322460 - Norwegian Plant Phenotyping Platform (PheNo) som står på reservelisten 

får finansiering. 

5. Styret uttrykker bekymring for at utlysningen og kriteriene for INFRA-ordningen slik de lå til 

grunn for denne tildelingen i for stor grad virker konsentrerende og konserverende. Styret 

ønsker en prosess for å gjennomgå innretningen av finansieringsordningen og kriteriene for å 

sikre at fremtidige investeringer fra INFRA-ordninger i større grad kan bidra til økt omstilling, 

innovasjon og næringslivsdeltakelse. Disse perspektivene må også tas inn i arbeidet med en 

revidering av veikartet for forskningsinfrastruktur, som legges opp med bred involvering fra 

relevante aktører. 


