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Forskningsrådets INFRASTRUKTUR-utlysning 2020 - UiOs prosess
Forskningsrådet planlegger å lyse ut 1 mrd. kr i Nasjonal satsing for forskningsinfrastruktur med
søknadsfrist 19. november 2020. Forskningsrådet vil publisere obligatorisk skisseutlysningen i
begynnelsen av 2020 med frist 6. mai. Forskningsrådet stiller krav til at skissene og søknadene er
forankret i institusjonens strategi og fremmes av institusjonenes ledelse. Tildeling fra
INFRASTRUKTUR-utlysningen er viktig virkemiddel for å skaffe UiOs forskningsmiljøer tilgang på
«state of the art» forskningsinfrasruktur, som igjen understøtter UiOs forskningsmiljøer til å drive
fremragende forskning. UiO skal fram mot fristen arbeide for å utvikle søknader av høy kvalitet
innenfor strategiske viktige områder for UiO, og vil starte opp sin prosess som vist under.
Innmelding av initiativ


Enhetene bes om å melde inn initiativ ved å benytte innmeldingsskjema for enheter og
søkere (vedlegg 1 og 2) til Forskningsinfrastrukturutvalget ved Avd. for
forskningsadministrasjon i ePhorte på sak 2019/13368 innen fristen 14.02.2020.



Søker bes om å melde inn initiativ ved å benytte innmeldingsskjema (vedlegg 2) hvor
følgende fremkommer – tentativ tittel, hvilke områdestrategi den faller inn under,
informasjon om forskningsinfrastrukturen inkl. kort om forskningsbehov og samfunns- og
næringslivsrelevans.



Søknader vil gjennomgås av Forskningsinfrastrukturutvalget og dets underutvalg Fagråd
for kjernefasiliteter og Fagråd for eInfrastrukturer for tilbakemeldinger til fakultet/museum
vedr. evt. uklarheter, koordineringspotensial el.l.

Kriterier
 Kriteriene fra tidligere år vil i stor grad ligge til grunn for 2020-utlysningen, men med
tilpasninger til de nye kriteriene 1) forskning og innovasjon (excellence), 2) virkninger og
effekter (impact) 3) gjennomførbarhet (implementation) og 4) relevans (vedlegg 3). Endelig
utlysning vil publiseres tidlig i 2020.
Relevante strategiske føringer
 Relevant og førende for tildelinger i årets utlysning er Forskningsrådets oppdaterte
områdestrategier som UiO har fått invitasjon til å spille inn på med frist 7. februar (ePhorte
2017/12993-8).
 Enhetenes innspill til UiOs pågående veikartarbeid vil også være viktig strategisk grunnlag
for enhetenes søknader.
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Tidsplan
12. desember
tidlig 2020
14. februar
28. februar
tidlig mars
24. april
30. april
6. mai
Sept/okt

6. november
13. november
19. november

Brev til enheter
Forskningsrådet legger ut utlysning
Enhetenes frist for å melde inn oversikt over enhetenes søknader og søkernes
innmeldinger
Forskningsinfrastrukturutvalget
Tilbakemeldinger til søkere
Enhetenes frist for oversikt over skisser og skisser
Forskningsinfrastrukturutvalgets behandling
Forskningsrådets frist for skisser
Støtte til budsjettutarbeidelse
- Workshop med presentasjon av UiO økonomimodell for håndtering av
nasjonal infrastruktur, samt generelle premisser for ordningen fra
Forskningsrådet
- Støtte til budsjettutarbeidelse med tilrettelagt mal
Frist søknad til Forskningsinfrastrukturutvalget
Forskningsinfrastrukturtuvalget
Frist søknader til Forskningsrådet

Vi ønsker søkere, støtteapparat og ledere lykke til med INFRASTRUKTUR-utlysningen 2020.
Med hilsen

Arne Benjaminsen
universitetsdirektør
Kristel M. Jæger Skorge
avdelingsdirektør
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.
Vedlegg:
- Innmeldingsskjema for enheter
- Innmeldingsskjema for søkere
- Vurderingskriterier for INFRASTRUKTUR-utlysningen 2018

Saksbehandler:
Vibeke Alm
+4722856010, vibeke.alm@admin.uio.no

