
IMK – Finansiering av forskningssamarbeid 2018 – norsk – endelig 2909 

 

1 
 

Finansiering av forskningssamarbeid ved IMK 2018 – Utlysninger 
 
Bakgrunn 
UiOs 2020-Strategi har en uttalt målsetning om å være et «grensesprengende» universitet der 
en utnytter tverrfaglighet, øker internasjonalisering i forskning og utdanning, er strategisk i 
investering i forskning i internasjonal front, og får økt EU-gjennomslag.  
 
Tiltaket langsiktige samarbeid som ledd i IMKs strategiarbeid skulle særlig innrettes mot å 
realisere samarbeid på vei mot EU-prosjekter eller SFF/SFI.  
 
Finansiering av langsiktige samarbeid de siste fire årene har vært mulig som følge av 
ekstraordinære midler IMK har fått tildelt som satsingsområde ved HF. Dette er en status som i 
sin nåværende form opphører 31.12.2017. Nye satsingsområder ved fakultetet er tematiske og 
finansierer spesifikke tiltak. Dette reduserer IMKs økonomiske handlingsrom, noe som 
intensiverer behovet for ekstern finansiering.  
 
Særlig EU-finansiering utløser nasjonal tilleggsfinansiering som IMK kan bruke til blant annet å 
finansiere forskergrupper.  
 
Oppsummert kan vi også se at IMK de siste fire årene har finansiert tre langsiktige samarbeid, 
men som så langt ikke har bidratt til å realisere ordningens målsetning om store EU-prosjekter 
og SFF/SFI-sentre.  
 
Overnevnte danner bakteppet for at IMK-ledelsen nå foreslår en enda tydeligere satsing på 
utvikling av store EU og SFF/SFI-prosjekter. 
 
Formål  
Utvikling av store EU og SFF/SFI-prosjekter.  
 
Prosess faglig prioritering ved UiO åpner ikke bare for prioritering iht. faktisk forskningsstyrke, 
men også for prioritering etter potensiale for særlig forskningsstyrke.  
 
Med forbehold om endelig budsjett for 2018 lyses det ut følgende midler for økt faglig 
strategisk samarbeid og leveranse på IMKs strategi.  
 
Utlysninger  
 
Generelt 

 Søknader skal være på 3-5 sider. 

 Minst halve søknadsbeløpet skal finansiere frikjøp for fast ansatte. Ordinære regler for 
frikjøp ligger til grunn. 

 Aktiviteten som finansieres skal foregå i perioden 1.1.-31.12.2018, men dette kan være 
en del av mer langsiktige løp. Progresjon ihht plan vil være et sentralt kriterium for 
eventuell etterfølgende finansiering (etter ordinær søknad). 
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 Tildelte midler må benyttes innen utgangen av 2018. 

 Det vil også bli tildelt et phd-stipend finansiert av HF fra 2. halvår 2018 til et sterkt 
forskningsmiljø. Søknaden må eksplisitt beskrive hvordan og hvorfor gruppen ønsker å 
konkurrere om dette. 

 
 
1. Forskingsgrupper I (inntil NOK 100.000) 
  
Utvikling av/og eller vedlikehold av forskningsgrupper med formål å utvikle søknader om 
ekstern finansiering.  
 
Hva omfattes av utlysningen:  

 Finansiering av frikjøp og midler til reiser, konferansedeltakelse, publisering og 
vitenskapelig assistanse.  

 
Kvalifisering: 

 Minimum 2 faste ansatte (professor og/eller førsteamanuensis) og minst 1 stipendiat 
og/eller 1 postdoktor. 

 
Søknaden må inneholde:  

 Beskrivelse av bærende faglig idé 

 Strategisk verdi for IMK  

 Planlagt samarbeid i gruppen rundt søknad(er) om ekstern finansiering 

 Aktivitetsplan 

 Budsjett  
 
 
2. Forskningsgrupper II (inntil NOK 250.000) 
 
Finansiering av langsiktige samarbeid med ambisjoner om å utvikle EU-søknader og/eller 
SFF/SFI-søknader. Professor II-engasjement ved IMK vil som hovedregel knytes til slike grupper. 
 
Hva omfattes av utlysningen:  

 Finansiering av midler til frikjøp og reiser, konferansedeltakelse, publisering og 
vitenskapelig assistanse.  

 
Kvalifisering: 

 Minimum: 4 faste vitenskapelige ansatte (professor og/eller førsteamanuensis) og 1 
stipendiat og/eller 1 postdoktor 

 
Søknaden må inneholde:  

 Beskrivelse av bærende faglig idé. 

 Strategisk verdi for IMK  
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 Planer for samarbeid i gruppen om felles prosjekter og/eller publikasjoner finansiert 
gjennom egen forskningstid. 

 Planlagt samarbeid i gruppa rundt søknad(er) om ekstern finansiering (nasjonalt og/eller 
internasjonalt) 

 Milepælsplan som peker fram mot EU-søknader og/eller SFF/SFI-søknader (som 
underlag for halvårlig rapportering) 

 Aktivitetsplan for forskning, undervisning og formidling, inkludert bruk av eventuell 
professor II 

 Budsjett 
 

I evalueringen blir det også lagt vekt på internasjonalt samarbeid og gjennomføringsevne 
(basert på samarbeidets historikk). 

 
 
3. Støtte til forskningsgrupper som skal skrive EU-søknader og/eller SFF/SFI-søknader (Inntil 
NOK 250.000) 
 
Hva omfattes av utlysningen:  

 Finansiering av frikjøp og midler til reiser, konferansedeltakelse, publisering og 
vitenskapelig assistanse.  

 
Kvalifisering: 

 Forskningsgrupper i kategori I eller II. 
 
Søknaden må inneholde:  

 Beskrivelse av utlysning og bærende faglig idé for søknaden som skal utvikles. 

 Publiseringshistorikk 

 Historikk for prosjektakkvisisjon 

 Planer for annen delfinansiering av søknadsarbeidet. 

 Prosessplan for søknadsarbeidet,  

 Budsjett  
 
 
 
 
 
Behandlingsprosedyre:  

 Søknader sendes til Elisabeth Q. Eggen innen 15.11.2017.  

 Instituttleder forbereder innstilling til styret etter konsultasjon med styrets eksterne 
representanter og eventuelle eksterne eksperter.  

 Vedtak i IMK-styret 28.11.2017. 
 


