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PLANLAGT
Søknadstype: Internasjonale utlysninger

Støttegrenser: Kr 6 000 000-10 000 000

Søknadsfrist: 12. mai 2021, 13.00 CEST

Antatt tilgjengelige midler: Kr 80 000 000

Aktuelle temaområder: Klima- og polarforskning

Prosjektvarighet: 36-48 måneder

Målgrupper: Forskningsorganisasjon

Utlysningskontakt: Ingerid Fossum Hav og polar
ifo@forskningsradet.no +4722037006 +4741234559

Last ned maler

Del

Denne utlysningen kan blir endret fram til 24. mars. Fra da kan du opprette og sende
inn en søknad fram til fristen.

Formål
Vi lyser ut midler for å fremme samarbeid mellom kinesiske og norske forskere innenfor klimasystemforskning. Hensikten er å
bidra til bedre klimaprognoser gjennom videreutvikling av metoder og modeller, økt forståelse av de ulike komponentene i
klimasystemet og bedre innsikt i polarområdenes rolle.

Viktige datoer
24 mar 2021: Åpen for søknad
12 mai 2021: Søknadsfrist
01 jan 2022: Tidligste tillatte prosjektstart
01 jun 2022: Seneste tillatte prosjektstart
31 mai 2026: Seneste tillatte prosjektslutt
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Om utlysningen
Denne utlysningen finnes bare på engelsk.

Hvem kan søke?
Denne utlysningen finnes bare på engelsk.

Hvem kan delta i prosjektet?
Denne utlysningen finnes bare på engelsk.

Hva kan du søke om støtte til?
Denne utlysningen finnes bare på engelsk.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen
Klima- og polarforskning

Praktiske opplysninger
Vurderingskriterier
Søknaden vil bli behandlet ut fra disse kriteriene:

Forskningskvalitet | FP
I hvilken grad prosjektet er ambisiøst, nyskapende og flytter forskningsfronten
• Vitenskapelig kreativitet og originalitet.
• I hvilken grad hypoteser og problemstillinger er nyskapende og dristige.
• I hvilken grad prosjektet har potensial for å frembringe ny kunnskap som flytter
forskningsfronten, inkludert vesentlig utvikling/fornyelse av teori, metoder, eksperimenter eller
empirisk kunnskap.
Kvaliteten på prosjektets FoU-aktiviteter
• Kvaliteten på problemstillingene, hypotesene og prosjektets mål, og i hvilken grad de er klart og
tydelig beskrevet.
• I hvilken grad den teoretiske tilnærmingen, forskningsdesignet og metodevalget er troverdig og
velegnet, og tverrfaglige innfallsvinkler er tilstrekkelig vurdert.
• Hvorvidt prosjektet tar hensyn til etiske problemstillinger, sikkerhetsspørsmål og

kjønnsdimensjonen i forskningen på en tilfredsstillende måte. Hvis relevant, hvorvidt prosjektet
forholder seg til brukeres/interessenters kunnskap på en tilfredsstillende måte.

Virkninger og effekter | FP
Potensielle virkninger og effekter av den foreslåtte forskningen
• Potensielle vitenskapelige virkninger og effekter:
I hvilken grad prosjektets planlagte resultater kan bidra til å møte viktige vitenskapelige
utfordringer, både nå og i framtiden.
• Potensielle samfunnsmessige virkninger og effekter (kun dersom søker selv har beskrevet dette i
søknaden):
I hvilken grad prosjektets planlagte resultater er relevante for FNs bærekraftsmål eller har
potensiale for å bidra til å møte andre viktige samfunnsutfordringer, både nå og i framtiden.
• I hvilken grad de potensielle virkningene og effektene er tydelig formulert og troverdige.
Formidling, kommunikasjon og utnyttelse
• Kvaliteten på og omfanget av formidling til og involvering av forskjellige målgrupper, inkludert
relevante interessenter/brukere.

Gjennomføring | FP
Kvalitet på prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder har relevant kompetanse og erfaring og har vist evne til å utføre
forskning av høy kvalitet (sett i forhold til hans/hennes karrierestadium).
• I hvilken grad prosjektdeltakerne utfyller hverandre, og i hvilken grad prosjektgruppen innehar
den nødvendige kompetansen for å gjennomføre prosjektet på en effektiv måte.
Kvaliteten på prosjektets organisering og ledelse
• I hvilken grad prosjektets organisering er effektiv, inkludert i hvilken grad ressursene til de
forskjellige arbeidspakkene er tilstrekkelige og i samsvar med prosjektets mål og leveranser.
• I hvilken grad oppgavene i prosjektet er fordelt på en måte som sikrer at alle prosjektdeltakere
har en tydelig rolle og tilstrekkelig med ressurser til å fylle denne rollen.
• I hvilken grad ledelse og styring i prosjektet er organisert på en egnet måte.

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet | FP
Ekspertens/panelets samlede vurdering av søknaden basert på kriteriene Forskningskvalitet,
Virkninger og effekter og Gjennomføring (Excellence, Impact og Implementation).

Relevans for utlysningen
I hvilken grad søknaden svarer på utlysningens formål og føringer.
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