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Forskningsrådets INFRASTRUKTUR-utlysning 2020 - UiOs prosess II
Forskningsrådets utlysning av forskningsinfrastruktur av nasjonal viktighet har søknadsfrist 18.
november 20201. Forskningsrådet mottok til sammen 166 skisser til Forskningsrådets skissefrist
27. mai, og oppfordrer derfor at søkere koordinerer seg og prioriterer sine behov slik at antallet
søknader begrenses. UiO er godt i gang med søknadsarbeidet og sendte inn 40 skisser (ePhorte
2009/13368) 2.
Hensikten med dette brevet er å presisere viktig informasjon og frister for videre søknadsarbeid.
Sjekkpunktene som ligger ved kan benyttes i arbeidet med å utarbeide søknader av høy kvalitet.
Bestilling til enhetene
Det bes om at enhetene utarbeider støttebrev (omtalt som erklæring og bekreftelse) og godkjenning
av søknader på følgende måte:
1) Erklæring fra søkerinstitusjonen om hvordan infrastrukturen inngår i institusjonens
forskningsstrategi skal utarbeides av søkerinstitusjon.
o

Fakultets-/museumsnivå utarbeider erklæring for de søknader der UiO er prosjekteier.
Erklæringen skal signeres av dekan/direktør. I tilfeller der flere enheter søker sammen
bør erklæring gå fra hovedvertsenhet, og signeres av alle deltagende
fakulteters/muséers dekaner/direktører.

2) Bekreftelse på institusjonsnivå fra hver samarbeidspartner på deres forpliktelser i prosjektet
og en erklæring om at infrastrukturen inngår i institusjonens forskningsstrategi, herunder en
kort beskrivelse av hvordan infrastrukturen inngår i strategien skal utarbeides av partnere.
o

Ved UiO skal slik bekreftelse og erklæring utgå fra fakultets-/museumsnivå og signeres
av dekan/direktør. I tilfeller hvor flere enheter er partner avklarer deltakende enheter
hvem som tar initiativ til utarbeidelse av bekreftelse og alle deltagende
fakulteters/muséers dekan/direktør signerer.

3) Alle forskningsorganisasjoner som sender flere enn én søknad skal sende brev til
Forskningsrådet hvor forskningsinfrastrukturene som er prioritert av institusjonen, listes
opp og rangeres.
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https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2020/midler-til-forskningsinfrastruktur-av-nasjonalviktighet/
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https://www.forskningsradet.no/om-forskningsradet/programmer/infrastruktur/skisser-til-nasjonalsatsing-forskningsinfrastruktur/
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o

Enhetene må sende inn 1) oversikt over søknader der UiO er prosjekteier eller partner
ved å oppdatere vedlagt mal, 2) kopi av søknader i pdf-format fra portalen (endringer
kan gjøres i etterkant) og 3) støttebrev. Informasjonen sendes til
Forskningsinfrastrukturutvalget ved Avd. for forskningsadministrasjon i ePhorte på
sak 2019/13368 innen fristen 4.11.2020 kl.12.00.

4) Alle endelige søknader legges i ePhorte i etterkant av utløpt frist.
Tidsplan

22. september
7. oktober
4. november
10. november
18. november

Forskningsrådets webinar om utlysningen3
Søkere kan opprette søknad
Enhetenes frist for å sende oversikt over søknader, kopi av søknad og
støttebrev
Forskningsinfrastrukturutvalget godkjenner søknader
Forskningsrådets søknadsfrist

Tildeling fra INFRASTRUKTUR-utlysningen er viktig virkemiddel for at UiO skal oppfylle
ambisjonen i Strategi2030 om å fremme uavhengig, banebrytende og langsiktig forskning.
Vi ønsker søkere, støtteapparat og ledere lykke med dette viktige søknadsarbeidet.
Med hilsen
Arne Benjaminsen
universitetsdirektør
Kristel M. Jæger Skorge
avdelingsdirektør
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.
Vedlegg:
- Viktig informasjon
- Mal som viser oversikt over søknader
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https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2020/webinar-om-hostens-forskningsinfrastrukturutlysning/

