
  
 
Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv 
   

Hva innebærer det å være samarbeidspartner? 

Samarbeidsprosjekter som får støtte fra Forskningsrådet skal utvikle ny kunnskap og bygge 
forskningskompetanse som samfunnet eller næringslivet trenger for å møte viktige 
samfunnsutfordringer.  
 
I disse prosjektene er det forskningsorganisasjonene som er søker og prosjekteier, men alltid i 
samarbeid med minst to aktører utenfor forskningssektoren. Samarbeidspartnerne bidrar med 
kunnskap om tematikken det skal forskes på, og deltagelsen er anses som avgjørende for å sikre 
kompetansebygging knyttet til prioriterte utfordringer som norsk samfunn eller næringsliv kommer til å 
møte i årene framover. 
 
Kunnskapen og resultatene fra prosjektene er tiltenkt større brukergrupper enn kun prosjektdeltakerne. 
Det er derfor en forutsetning at resultater og forskningsdata i størst mulig grad gjøres åpent tilgjengelig 
for alle som ønsker å bruke dem. 

Hva får dere igjen for å være samarbeidspartner?  

Når dere deltar i et samarbeidsprosjekt, får dere en unik mulighet til å være med på å utforme 
forskningsidéer og gjennomføre prosjekter som gir ny kunnskap og nye løsninger som deres egen 
virksomhet og samfunnet trenger. 
 
Gjennom samarbeidet blir dere en del av et spennende nettverk med andre sentrale aktører innenfor 
fagfeltet, både nasjonalt og internasjonalt. På denne måten får dere mulighet til å bygge kompetanse 
rundt de utfordringene som dere står overfor i dag, og bli bedre rustet for framtiden.    
 
Samtidig som dere utvikler egen virksomhet, er dere også med på å bygge nødvendig kompetanse i 
norske forskningsmiljøer. Det at forskningsmiljøene får engasjerte samarbeidspartnere med på laget er 
en bekreftelse på at det er behov for forskning og kompetanseutvikling på området.  

Hva skal dere bidra med?  

Samarbeidspartnerne skal bidra aktivt i utforming, gjennomføring og/eller spredning av resultater fra 
prosjektet, og sikre at ny kunnskap tas i bruk. Samarbeidspartnerne kommer inn i prosjektet med ulik og 
unik kompetanse om utfordringen det skal forskes på. Det viktigste bidraget er å sette av tid og 
ressurser til å bringe kompetanse inn i alle prosjektets faser. Kanskje har dere også data, metoder, utstyr 
eller fasiliteter som prosjektet er avhengig av. 
 
Forskningsrådet krever at samarbeidspartnernes samlede deltagelse i prosjektet utgjør minimum 10 
prosent av prosjektets totale kostnader. Samarbeidspartnerne kan imidlertid få finansiert alle eller en 
andel av disse kostnadene. Hvor stor andel det dreier seg om avklares med prosjekteier når søknaden 
utformes. Det er lurt å gå igjennom Forskningsrådets regler for kostnadsføring sammen med 
prosjekteier. Dere kan også ta direkte kontakt med Forskningsrådet for å spørre om råd. 

Hvordan vet vi at prosjektet er riktig for oss?   

Når dere får en henvendelse om å være samarbeidspartner i et prosjekt, må dere først vurdere om  
 dere har nødvendig kompetanse og/eller erfaring på feltet 
 prosjektet er viktig for fremtidig kompetanseutvikling i virksomheten deres 
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Dere bør sette av god tid til å diskutere prosjektets innretning og innhold med prosjekteier. Hva er deres 
tiltenkte rolle i prosjektet, og hva kan dere bidra med? Et samarbeidsprosjekt varer i flere år og 
innebærer forpliktelser som må være tydelig forankret i virksomhetens ledelse.  
 
Når prosjekteier sender inn søknaden til Forskningsrådet, skal det legges ved intensjonsbrev fra hver og 
en av samarbeidspartnerne. I intensjonsbrevet skal dere begrunne hvorfor prosjektet er viktig for dere, 
og hva dere skal bidra med inn i prosjektet. Intensjonsbrevene inngår i vurderingen av søknaden, og er 
en bekreftelse på at dere mener problemstillingene er viktige, og at dere ønsker å gå aktivt inn i 
prosjektet.  
 
Enkelte virksomheter får mange henvendelser om prosjektsamarbeid omtrent samtidig. Om dette 
gjelder dere, kan dere gi de aktuelle forskningsmiljøene en felles frist for å sende inn prosjektforslag 
eller sammendrag. Da får dere mulighet til å vurdere prosjektforslagene samlet og velge hva dere ønsker 
å være med på. Samtidig får forskningsmiljøene som står bak prosjekter dere ikke ønsker å delta i, tid til 
å finne nye samarbeidspartnere.  

Dersom prosjektet får tildelt midler fra Forskningsrådet 

Dersom prosjektet får tildelt midler er det prosjekteier og Forskningsrådet som inngår den formelle 
kontrakten. Samarbeidspartnerne har kun kontakt med prosjekteier gjennom prosjektperioden, og ikke 
med Forskningsrådet.  
 
Prosjekteiers kontrakt med Forskningsrådet spesifiserer imidlertid hvem som er samarbeidspartnere i 
prosjektet, og hva de bidrar med av kostnader. Av denne grunn skal alle samarbeidsavtalene vedlegges 
kontrakten. En samarbeidspartner kan ikke tas ut av prosjektet uten samtykke fra Forskningsrådet. 

Forskningens integritet og uavhengighet 

Alle aktører i et forskningsprosjekt skal følge internasjonale forskningsetiske prinsipper om forskningens 
uavhengighet. De europeiske retningslinjene for forskningsintegritet (ALLEA), har et eget punkt (pkt. 2.6) 
om samarbeid som det kan være nyttig å se på i forbindelse med formulering av samarbeidsavtalene: 
 
 

 

 

 

 

 

Ønsker dere selv å ta initiativ til fremtidige prosjekter? 

Vi anbefaler å etablere dialog med forskere om forskningsbehov uavhengig av konkrete søknadsfrister 
for å modne prosjektideer frem til utforming av en søknad.  
 

Lykke til! 

God forskningspraksis og samarbeid  

• Alle parter i forskningssamarbeid tar ansvar for forskningens integritet.  
• Alle parter i forskningssamarbeid er enige, allerede ved oppstarten, om forskningens formål og om 

prosessen for å formidle forskningen så fullstendig og åpent som mulig.  
• Alle parter i forskningssamarbeid inngår, allerede ved oppstarten, en formell avtale om forventninger og 

standarder for forskningsintegritet, om hvilke lover og reguleringer som gjør seg gjeldende, om beskyttelse 
av immaterielle rettigheter, og om prosedyrer for håndtering av konflikter og mulige tilfeller av 
uredelighet.   

• Alle parter i forskningssamarbeid er grundig informert om og konsultert ved publisering av 
forskningsresultatene.  

Kilde: Europeiske retningslinjer for forskningsintegritet  


