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Hvordan virker Money Follows Cooperation?
Forskere fra Norge som søker om midler gjør det i samarbeid med en hovedsøker fra det aktuelle landet.
Tildeling av midler skjer etter konkurranse, og prosjektene blir gjennomført i samsvar med det aktuelle
forskningsrådets regler og rutiner.
MFC-modellen forenkler finansieringen av samarbeidsprosjekter over landegrenser ved å inkludere utenlandske forskere
direkte i et nasjonalt finansieringsprogram. Det betyr at forskningsfinansierende organisasjon kan finansiere et prosjekt som
delvis gjennomføres i utlandet.

Gjensidig åpning av nasjonale finansieringsordninger
Forskningsrådets praksis har lenge vært at våre prosjekter kan få dekket kostnadene forbundet med å ha utenlandske
forskere med i prosjektet, med veldig få begrensninger. Siden mange andre land har en mer restriktiv praksis, har
Forskningsrådet inngått avtaler med flere land som sikrer at denne åpenheten går begge veier.
Dermed blir vilkårene gjensidige: Norske forskere vil sammen med en prosjektleder fra et samarbeidsland kunne levere inn
prosjektsøknader til et utenlandsk forskningsråd. Dersom prosjektet får støtte, vil det utenlandske forskningsrådet også
finansiere de norske forskerne i konsortiet. Det samme gjelder for forskere fra institusjoner i samarbeidsland som søker
Forskningsrådet sammen med en norsk prosjektleder.

Ingen spesifikke bilaterale utlysninger
MFC-modellen har ingen egne bilaterale utlysninger, men åpner for internasjonalt samarbeid gjennom ordinære nasjonale
utlysninger. Krav og betingelser vil være avhengig av prosjekttype det søkes midler på. Spørsmål knyttet til Forskningsrådets
krav og betingelser kan rettes til kontaktpersoner nevnt i utlysningstekster.
Forskingsrådet har per i dag inngått MFC-avtaler med forskningsråd fra fire land: det sveitsiske forskningsrådet SNSF, det
nederlandske NWO, det japanske forskningsråd JST og det sør-koreanske KETEP. Søknadskrav til utlysninger fra disse
samarbeidspartnerne finnes på deres nettsider.

Samarbeidspartner i søknaden
I søknader til oss skal den utenlandske partnerens rolle og budsjett beskrives i seksjonen som omhandler
"samarbeidspartnere".
Om de enkelte landene:

Informasjon om avtalen med Sveits
Avtalen (pdf) med Swiss National Science Foundation (SNSF) ble inngått i 2018. Den gjelder for SNSFs National Co-Investigator
Scheme. Denne ordningen har utlysning to ganger i året, 1. april og 1. oktober. Se nærmere informasjon på SNSFs nettsider.

Informasjon om avtalen med Nederland
Avtalen (pdf) med det nederlandske forskningsrådet NWO ble inngått i 2019. Se nærmere informasjon på NWOS nettside.

Informasjon om avtalen med Sør-Korea
Forskningsrådet signerte en MFC-avtale med KETEP (Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning) i 2019.
KETEP finansierer FoU-prosjekter i en rekke energirelaterte områder, inkludert smart grid, utvikling av
energisikkerhetsteknologi, fornybar energi og gjenvinning av energiressurser.
I henhold til MFC-avtalen kan Norske forskere sammen med en koreansk prosjektleder levere inn prosjektsøknader til KETEP.
Avtalen gjelder ikke alle type forskningsprogrammer, men er begrenset til utlysninger i de følgende tematiske områdene:
Energieffektivitet, Fornybar energi, Smartgrid og energilagringssystemer (ESS). Krav for å søke varier i henhold til type program
og utlysning.

Informasjon om avtalen med Japan
I 2019 undertegnet Forskningsrådet en "Money Follows Cooperation"-avtale med Japan Agency for Science and Technology
(JST) som tilrettelegger for en gjensidig åpning av nasjonale forskingsprogrammer. Norske forskere kan sammen med en
prosjektleder fra Japan levere inn prosjektsøknader til JST. Dersom prosjektet får støtte, vil JST også finansiere de norske
forskerne i konsortiet.
JST har utlysningsrist i slutten av mai 2020 for grunnforskningsprogrammene. Utlysningene blir publisert på den engelske
nettsiden i begynnelsen av april: https://www.jst.go.jp/kisoken/boshuu/teian-en.html

Informasjon om avtalen med Finland
Avtalen med Academy of Finland (AKA) (pdf) ble inngått i 2020. Det er en pilotordning som gjelder i første omgang en utlysning i
Finland og en utlysning i Norge. På finsk side er avtalen tematisk begrenset til ingeniør- og teknologifeltet.
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