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Prosess for koordinering av UiOs søknader til INTPART 2020
Utlysningen for INTPART 2020 finnes her:
https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2020/internasjonale-partnerskap/ og på engelsk:
https://www.forskningsradet.no/en/call-for-proposals/2020/intpart-internasjonale-partnerskapfor-fremragende-utdanning-forskning-og-innovasjon/
UiOs søknadskvote er på 20 søknader totalt til Forskningsrådet. Søknadsfristen er 18.
november kl. 13:00. Som i tidligere år, må institusjonene sende Forskningsrådet en samlet
liste over sine søknader samme dag som søknadsfristen. Dette fordrer en
koordineringsprosess ved enhetene og sentralt. Årets prosess følger de samme linjene som i
tidligere år, og skisseres her under.
Nytt i år: en prosjektstøttegrense på NOK 10 mill. og prosjektvarighet på fem (5) år (60 mdr).
Altså det kan søkes om NOK 2 mill. pr år over fem år. Videre: Sør Korea inkluderes i listen
over land som kan inngå i INTPART-prosjekter. Utlysningen omfatter ikke tidligere såkalte
Fase-2 søknader, men det er full anledning til å søke om nytt prosjekt, men ikke rene
forlengelser. Endringene betyr at det blir skjerpet konkurranse om midler i år. Den totale
potten i Forskningsrådet er på NOK 150 mill.
UiO ønsker å lykkes godt også i årets nasjonale konkurranse om INTPART-midler og det er
derfor viktig at søknadene fokuserer på høy kvalitet samt god balanse mellom aktiviteter som
støtter opp både om forskning og om utdanning. Fokus på bærekraftsmålene og samarbeid
med næringslivet er også elementer som kan bidra til å gi gjennomslag for en søknad.
Følg med på UiOs INTPART-side https://www.uio.no/foransatte/arbeidsstotte/fa/finansiering/nasjonale/norges-forskningsraad/intpart/ for oppdatert
informasjon, FAQ’s og forslag til mal(er) for Letter of Confirmation. For engelsk versjon, se
her: https://www.uio.no/english/for-employees/support/research/funding/nationalfunds/intpart/index.html
Et informasjonsmøte vil holdes for UiO-søkere: 22. oktober, kl 11:00-12:30 på zoom,
påmeldingskjema er tilgjengelig her: https://nettskjema.no/a/167023. Det er viktig at interesserte
melder seg på for å få tilsendt zoom lenke. Lenken ligger også ute på Uios INTPARTnettsider.
Forskningsrådet og DIKU tilbyr et informasjons Webinar 21. oktober – følg med på
utlysningens websider hos Forskningsrådet for tidspunkt og lenke. Det anbegfales at alle
interesserte følger dette og deretter deltar på UiOs INTPART-team informasjonsmøte.

Prosess ved fakultet/enhet:
Hvert fakultet/enhet kjører en internprosess for prioritering av egen søkermasse som i
tidligere år. Denne baseres på kvalitet og egne faglig prioriteringer, samt utlysningens
kriterier. Erfaring fra tidligere utlysninger viser at søknader utvikler seg under hele
søknadsprosessen. Det anbefales derfor at fakultetene kjører en intern prosess i to runder –
først en skissebasert kvalifiseringsrunde på et tidlig stadium for å sjekke at de formelle
kriteriene i utlysningen oppfylles. Deretter - og nært opp til fristen - en runde nr.to, der
søknadene vurderes, innstilles og oversendes til intpart-uio@admin.uio.no
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Listen må oversendes Intpart-teamet innen 9. november, slik at den kan rekke å bli godkjent
av universitetsledelsen innen Forskningsrådets frist 18.11.2020. Søkerne vil likevel kunne
jobbe videre med sine søknader i Forskningsrådets elektroniske søkeportal helt inntil fristen.
Det bes om at fakultetene/enhetene lister opp sine søknader i prioritert rekkefølge - for
eksempel «sterkt anbefalt», «anbefalt», «ikke anbefalt» - med en kommentar/kort informasjon
om hver søknad, også om det bare er få søknader (eller bare én). Dette er til stor hjelp når
UiOs endelige innstilling lages.
Søknadsskjemaet i forskningsrådets søkeportal er klart og det anbefales alle søkere å opprette
søknad der umiddelbart. Søknaden kan fylles på og justeres helt til sekundet før
søknadsfristen – det vil da være den sist lagrede versjonen som gjelder. Søkere må gi alle tre
medarbeiderne i UiOs INTPART-team tilgang til søknadene i Forskningsrådets esøknadssystem med navn, se under (NB: ikke med den felles e-postadressen). Innsyn i
søknadene er en forutsetning for å få bistand med søknadsprosessen, og ikke minst for å bli
vurdert til UiOs endelige innstilling av søknader.

Prosess sentralt og oversending av UiOs søknader
UiO har et eget INTPART-team som består av Karen Crawshaw Johansen og Trine Merete
Kvernmo fra Avdeling for forsknings- og innovasjonsadministrasjon (FIADM) og Helene
Johansen fra Avdeling for studieadministrasjon (SADM). Vi vil kunne svare på spørsmål fra
søkerne og dersom tilstrekkelig tid, bistå noe med gjennomlesing av søknader – dette
forutsetter at vi får tilgang til både søknadsskjema og prosjektbeskrivelsesvedlegget. Vi vil
primært kunne rette på eventuelle formelle feil og gi råd om oppfyllelse av utlysningens mer
generelle krav.
INTPART-teamet vil koordinere fakultetenes godkjente søknader og sette sammen et forslag
på opptil 20 søknader til UiOs liste til Forskningsrådet. Listen vil forelegges rektor og
universitetsdirektør for godkjennelse uken før Forskningsrådets søknadsfrist (18.11.20).
Forskningsrådet og DIKU vil ikke godta innleverte søknader som ikke står på UiOs samlede
liste.
Ved flere enn 20 søknader totalt fra alle fakultetene/enhetene, vil følgende kriterier gjelde:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
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Prosjektkoordinators (PIs) kvalifikasjoner og søknadens faglige og organisatoriske
styrker (ihht utlysningen og søknadsvurderings kriteriene i NFR (KOS).
Koblingen og balansen mellom forsknings- og utdanningsaktiviteter
Temaer som støtter opp under UiOs faglige satsningsområder
Geografisk fordeling iht utlysningens føringer og fakultetets egne geografiske
satsningsområder, slik at søknadene ikke slår hverandre ut
Antall innsendte søknader fra hvert fakultet/enhet (en rimelig fordeling mellom
fakultetene).
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Tidsplan og frister UiOs interne søknadsprosess, INTPART2020:
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Utlysningen hos Forskningsrådet ble tilgjengelig 5. oktober 2020 og på engelsk 7.
oktober, og informasjon er sendt pr epost til enhetene via FANE og Internasjonalt
nettverk 5. oktober. Prosessplan er sendt ut 9. oktober.
Enhetene etablerer/kjører egne prosesser for prioritering av sine INTPART-søknader
Informasjonsmøte på zoom (om ønskelig) ved UiOs INTPART-team: 22. oktober
2020 kl. 11 -12:30. Påmeldingsskjema finnes her: https://nettskjema.no/a/167023 og på
UiOs INTPART-nettsider.
Webinar i regi av Forskningsrådet og DIKU om INTPART2020 21. oktober 2020.
Mer informasjon og lenke kommer på Forskningsrådets nettsider.
Frist for å sende fakultetenes godkjente søknader og begrunnet innstilling/prioritering
til intpart-uio@admin.uio.no: mandag 9. november 2020 kl. 13:00
UiOs INTPART-team legger søknadsoversikten i prioritert rekkefølge fram for
universitetsledelsen torsdag 12. november 2020
SØKNADSFRISTEN i Forskningsrådet: 18. november 2020 kl. 13:00 CEST
Frist for oversendelse av UiOs liste med de 20 godkjente søknadene til
Forskningsrådet: 18. november kl. 13:00.

