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Fellesløftet IV - Stort tverrfaglig prosjekt - prosess II 

Det vises til Forskningsrådets utlysning av Stort tverrfaglig prosjekt 
(https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2021/stort-tverrfaglig-forskerprosjekt/) og tidligere utsendt 
brev om UiOs prosess for denne (ePhorte 2019/10644-6, 20.9.2020). UiO hadde til fristen 16. oktober 
mottatt 87 initiativer til Fellesløftet fordelt på nær alle UiOs enheter. Forskningsrådet sendte institusjonene 
ny informasjon om utlysningen den 26.oktober 2020 (vedlagt her og sendt til Forum for forskningsdekaner 
og FANE 28.10).  

 
Krav til tverrfaglighet 
Utlysningen er åpen for alle fag og forskningsområder, men vi minner om kravet til tverrfaglighet: 
«Forskerne i prosjektet må representere to eller flere ulike faggrupper slik disse er definert på nivå 2 i Norsk 
inndeling i vitenskapsdisipliner, utarbeidet av Universitets- og Høgskolerådet (UHR).» Dette er 
et minimumskrav.  
 
Oppdatering av finansieringsmodell for Fellesløftet                                                                                                                                     
Det utlyses 1 mrd. over en periode på 4–6 år. Dette er et spleiselag mellom Forskningsrådet og 
forskningsinstitusjon, hvor 500 mill. kr må finansieres av institusjonene.  
 
Fordelingen av midler mellom institusjonene nasjonalt baseres på følgende: 

- FRIPRO-tildelinger fra 2017-2019 
- alle institusjoner skal få minst ett prosjekt  

 
UiO vil få tildelt 30% av midlene, totalt ca. 300 mill. kr., hvor UiO selv må finansiere 150 mill. Dette vil 
tilsvare ca. 12-20 prosjekter til 12-25 mill. kr fordelt over 48-72 mndr (4-6 år).   
 
Fordeling av finansiering på UiO: 

- UiO-ledelsen har besluttet å bidra med 17 3-årige KD-stillinger over to perioder (til sammen 6 år), 
tilsvarende 75 mill. kr.   

- Fakultetene, muséene, sentrene må dekke UiOs resterende egenandel.  Spesifisering av hva som kan 
inngå i institusjonenes eget bidrag til finansiering finnes i vedlagte brev.                                              

 
Forskningsrådets søknadsbehandling 
Søknadsbehandlingen av Fellesløftet vil foregå på tilnærmet samme måte som ved tidligere Fellesløft.  

- Søknadene vil bli behandlet i samme felles sett med internasjonale ekspertpaneler som de behandler 
Forskerprosjekt for fornyelse, Forskerprosjekt for unge talenter og Treårig Forskerprosjekt med 
internasjonal mobilitet med frist 10.2.2021.  

- En prosjektleder kan søke om midler til Stort, tverrfaglig Forskerprosjekt i tillegg til en av de tre 
ovennevnte variantene.  

- Forskningsrådet oppfordrer institusjonene til å fremme søknader med kvinnelige prosjektledere.   
- Forskningsrådet vil publisere prosedyrer for panelbehandling, relevansvurdering og innstilling 

senere 
 
                                                                 

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2021/stort-tverrfaglig-forskerprosjekt/
https://npi.nsd.no/dok/bakgrunn2003/Norskvitdisinnst.pdf
https://npi.nsd.no/dok/bakgrunn2003/Norskvitdisinnst.pdf
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Søknadsstøtte  
Det er opp til enhetene å planlegge for hensiktsmessig forskningsadministrativ støtte og veiledning til 
budsjettering av søknadene. Det finnes ingen stimuleringsmidler fra sentralt nivå til utlysningen. Se også 
UiOs nettside: https://www-adm.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/fa/finansiering/nasjonale/norges-
forskningsraad/fellesloftet-stort-tverrfaglig-prosjekt/index.html.  
 
Påminnelse om krav til prosjektledere for FRIPRO Toppforsk (Fellesløft III)  
I Fellesløft III (2015 og 2017) stilte Forskningsrådet flg. krav til prosjektledere for FRIPRO Toppforsk-
prosjekter: Prosjektledere for innvilgede FRIPRO-Toppforsk-søknader må søke ERC om støtte før de igjen 
kan søke om midler fra FRIPRO. Forskningsrådet minner om dette kravet. En påminnelse om kravet ble 
sendt per epost 7. februar 2020 til alle prosjektledere for Toppforsk-prosjekter og deres administrativt 
ansvarlige. Kravet vil også gjelde for alle de fire søknadsvariantene under Forskerprosjekt, inkludert Stort, 
tverrfaglig Forskerprosjekt, ved valg av temaet Banebrytende forskning (FRIPRO). 

 

Godkjenning av søknader fra institusjonens ledelse 

Forskningsrådet krever institusjonell forankring av UiOs søknader til Stort, tverrfaglig forskerprosjekt 
(Fellesløft IV). Det bes om at enhetene sender oversikt over søknader (vedlegg 3) og siste utkast av søknad 
(kopi av pdf. fra Forskningsrådsportalen med budsjett) til FIADM i ePhorte på sak nr 2019/10644 fristen 
den 12. januar. Dekanmøtet behandler saken i sitt møte den 3. februar. Søker sender selv inn søknad innen 
Forskningsrådets søknadsfrist den 10. februar. 

 

Tidsplan  

10. november         Forskningsrådet holder webinar 
16. desember          Søknader kan opprettes og sendes inn fra og med denne datoen 
12. januar        Enhetenes frist til LOS for oversikt og kopi av søknader 
  3. februar              Godkjenning i dekanmøte (Krav om institusjonell forankring) 
10. februar        Forskningsrådets søknadsfrist 
17. februar              UiO sender inn oversikt over UiOs søknader  
Uke 16-19                Ekspertpanelene vurderer søknader 
Uke 24-25               Porteføljestyrene godkjenner støtteverdige søknader 
Uke 26                     UiO får tilsendt rangeringslister og panelvurderinger for støtteverdige prosjekter 

(karakter 6 og 7) og skal selv velge hvilke prosjekter de ønsker å finansiere 
1. september           Forskningsrådets frist for å melde tilbake hvilke søknader de ønsker å finansiere                                                                                                    
 

 

 

Med hilsen 

 

Arne Benjaminsen 

universitetsdirektør 

Kristel Skorge 

avdelingsdirektør 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert  
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Informasjon om Fellesløft IV – finansiering av Stort, tverrfaglig Forskerprosjekt 

under temaet Banebrytende forskning 

Vi viser til brev datert 20.02.2020 samt beslutningen om å utsette Fellesløft IV fra fristen 6. mai 2020 til 

ny frist i 2021. Vi ønsker med dette å komme med et oppdatert informasjonsbrev.  

Utlysningen av midler fra Forskningsrådets målrettede satsing på banebrytende forskning (FRIPRO) er nå 

publisert på våre nettsider. FRIPRO lyser ut midler til fire søknadsvarianter innenfor søknadstypen 

Forskerprosjekt, med søknadsfrist 10. februar 2021. 

En av variantene er Stort, tverrfaglig Forskerprosjekt, der prosjektene under temaet Banebrytende 

forskning (FRIPRO) skal finansieres gjennom Fellesløft IV. Totalt 1 mrd. kroner skal fordeles til 

prosjektene. Formålet med satsingen er å styrke grunnleggende og grensesprengende forskning av høy 

vitenskapelig kvalitet gjennom tverrfaglig samarbeid og å flytte forskningsfronten. Gjennom større 

bevilgninger og krav til samarbeid mellom forskere fra forskjellige fag, vil prosjektene kunne frembringe 

ny kunnskap som ikke ville vært mulig å oppnå uten tverrfaglig samarbeid. Utlysningen finner dere her.  

Vi gjør oppmerksom på at temaet Klimasystemer også lyser ut midler til Stort, tverrfaglig 

Forskerprosjekt, men dette er ikke som del av Fellesløft IV.  

I dette brevet vil vi informere om fordelingen av fellesløftmidlene på universitetene og de øvrige 

institusjonene (forskningsinstitutter, helseforetak og høgskoler) og retningslinjer for hva som kan inngå i 

institusjonenes bidrag til Fellesløftet. Vi angir også en tidsplan for behandlingen av søknader om Stort, 

tverrfaglig Forskerprosjekt. 

 

 

mailto:post@forskningsradet.no
http://www.forskningsradet.no/
https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2021/stort-tverrfaglig-forskerprosjekt/
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Fordeling av fellesløftmidler på institusjonene 

Av budsjettet på 1 mrd. kroner skal institusjonene og Forskningsrådet gå inn med 500 mill. kroner hver. 

Forskningsrådet har tatt utgangspunkt i tilsvarende fordeling av fellesløftmidlene som ved forrige 

fellesløft, dvs. en fordeling 80/20 mellom universitetene og de øvrige institusjonene.  Ved beregning av 

fordelingen mellom universitetene har Forskningsrådet tatt utgangspunkt i den prosentvise fordelingen 

av utbetalte FRIPRO-midler til hver av institusjonene i perioden 2017-2019. Beløpene justeres slik at alle 

universitetene skal ha mulighet til å finansiere minst ett prosjekt. 

Den tentative prosentvise fordelingen av de utlyste midlene blir dermed som vist i tabellen nedenfor.  

 

 

Finansiering av institusjonenes eget bidrag 

Det er søkt beløp fra Forskningsrådet (kr 12 000 000-25 000 000 per prosjekt fordelt over fire til seks år) 

som inngår i samfinansieringen mellom institusjonene og Forskningsrådet. For prosjektene som blir 

vedtatt finansiert, skal institusjonene og Forskningsrådet hver dekke 50 prosent av det søkte beløpet. 

I finansieringen av prosjektet kan institusjonen bidra med egne midler i tillegg til dette, såkalt 

egenfinansiering, samt midler fra andre kilder (internasjonal, offentlig eller privat finansiering). 

Av den halvdelen av søknadsbeløpet som institusjonene selv skal dekke i fellesløftet, kan følgende inngå: 

− FoU-midler fra næringslivet, organisasjoner eller andre eksterne kilder, forutsatt at disse 

midlene ikke er ment å skulle brukes i et annet forskningsprosjekt. 

− Arbeidsinnsats til ansatte i vitenskapelige stillinger i UH- eller instituttsektoren, forutsatt at 

lønnsutgiftene for arbeidstiden som skal brukes i Stort, tverrfaglig Forskerprosjekt, ikke dekkes 

med midler fra et annet forskningsprosjekt (jf. punktet over).  

− Bidrag fra samarbeidspartnere i form av "in kind"-bidrag (dvs. arbeidsinnsats eller andre 

tjenester). 

Det er ikke anledning til å la midler fra andre forskningsprosjekter finansiert av EU eller Forskningsrådet 

inngå i finansiering av institusjonenes halvdel. 

For øvrig viser vi til utlysningsteksten og informasjonen der om hva man kan søke om midler til. 

Fra 5. november tilbyr Forskningsrådet webinarer rettet mot forskningsorganisasjoner for å informere 

om utlysningene med frist 10. og 17. februar 2021. Opptak av webinarene vil være tilgjengelige i 

etterkant. Se Forskningsrådets nettsider for mer informasjon. 

Institusjon 
Prosentvis 
fordeling  

Nord universitet 2,5 

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet  5 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 15 

OsloMet 2,5 

Universitetet i Agder 2,5 

Universitetet i Bergen 12,5 

Universitetet i Oslo 30 

Universitetet i Stavanger 2,5 

Universitetet i Sørøst-Norge 2,5 

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 5 

Øvrige institusjoner 20 

Totalt 100 

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2021/stort-tverrfaglig-forskerprosjekt/
https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2020/utlysninger-2021-webinar-for-forskningsorganisasjoner/
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Tidsplan for søknadsbehandlingen 

Behandlingen av Stort, tverrfaglig Forskerprosjekt ved valg av temaet Banebrytende forskning (FRIPRO), 

vil foregå på tilnærmet samme måte som ved tidligere fellesløft. Det innebærer blant annet at 

søknadene behandles i samme felles sett med internasjonale ekspertpaneler som vi behandler 

Forskerprosjekt for fornyelse, Forskerprosjekt for unge talenter og Treårig Forskerprosjekt med 

internasjonal mobilitet med frist 10.2.2021. Vi gjør oppmerksom på at i henhold til utlysningen kan en 

prosjektleder søke om midler til Stort, tverrfaglig Forskerprosjekt i tillegg til en av de tre ovennevnte 

variantene. 

Tidsplan for årets utlysning og søknadsbehandling er som følger: 

− 16. desember: Søknader kan opprettes og sendes inn fra og med denne datoen. Forskningsrådet 

oppfordrer institusjonene til å fremme søknader med kvinnelige prosjektledere. 

− 10. februar kl. 13.00 CET: Søknadsfrist 

− 17. februar: Frist for ledelsen ved hver institusjon for å sende en oversikt til Forskningsrådet, 

post@forskningsradet.no, over hvilke søknader om Stort, tverrfaglig Forskerprosjekt 

institusjonen har sendt inn til temaet Banebrytende forskning (FRIPRO). Søknader som ikke er 

ført opp i oversiktene fra institusjonene, vil vi be om at blir trukket. 

− Uke 16 – 19: Ekspertpanelene vurderer søknader. 

− Uke 24 – 25: Porteføljestyrene godkjenner støtteverdige søknader. 

− Uke 26: Hvert universitet får tilsendt rangeringslister og panelvurderinger for støtteverdige 

prosjekter. Universitetene skal selv velge hvilke prosjekter fra listene de ønsker å finansiere. De 

øvrige institusjonene vil på bakgrunn av rangeringslistene få tilbud av Forskningsrådet om 

samfinansiering av de høyest rangerte søknadene så langt midlene rekker.  

− 1. september: Universitetene har frist for å melde tilbake hvilke søknader de ønsker å finansiere. 

De øvrige institusjonene som har fått tilbud om samfinansiering, må bekrefte om de ønsker 

samfinansiering. 

 

Påminnelse om krav til prosjektledere for FRIPRO Toppforsk-prosjekter (Fellesløft III)  

I Fellesløft III (2015 og 2017) stilte Forskningsrådet følgende krav til prosjektledere for FRIPRO 

Toppforsk-prosjekter: Prosjektledere for innvilgede FRIPRO-Toppforsk-søknader må søke ERC om støtte 

før de igjen kan søke om midler fra FRIPRO.  

Vi ønsker med dette å minne om dette kravet. En påminnelse om kravet ble sendt per epost 7. februar 

2020 til alle prosjektledere for Toppforsk-prosjekter og deres administrativt ansvarlige.  

Kravet vil gjelde for alle de fire søknadsvariantene under Forskerprosjekt, inkludert Stort, tverrfaglig 

Forskerprosjekt, ved valg av temaet Banebrytende forskning (FRIPRO).  

 

 

 

 

 

 

mailto:post@forskningsradet.no
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Vi ber dere videreformidle informasjonen gitt i dette brev til aktuelle kontaktpersoner, 

søkere/søkerinstitusjoner. 

 

 

Ta gjerne kontakt med en av følgende kontaktpersoner dersom dere lurer på noe: 

Christin Krokene, ck@forskningsradet.no 

Siri Tønseth, st@forskningsradet.no 

Bjørnar Komissar, bjs@forskningsradet.no  

 

Med vennlig hilsen 

Norges forskningsråd 

 

 

Petter Helgesen  
Avdelingsdirektør Christin Krokene 
Avdeling for åpen forskerarena Spesialrådgiver 
 Avdeling for åpen forskerarena 
  

 

 

Dette dokumentet er godkjent og sendt elektronisk. 
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