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Informasjon til søkerne ved utlysning av Sentre for forskningsdrevet 
innovasjon (SFI-IV). Mai 2019. ENDELIG SØKNADSRUNDE. Utkast 8.5.2019. 

 

 
Dette dokumentet skal sammen med selve utlysningen og dokumentet "Sentre for forskningsdrevet 
innovasjon (SFI) - Krav og retningslinjer" (januar 2019), gi søkere nødvendig informasjon om 
virkemidlet SFI og hva som kreves av en søker.  
 
Det er viktig for alle søkere å lese utlysningen og alle dokumenter nøye og sette seg godt inn de krav 
som gjelder.  
 

 

1 Innledning 

Ordningen med Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) ble utredet og foreslått etablert av 
Forskningsrådet i 2004. Regjeringen fulgte opp forslaget om etablering av SFI gjennom St.meld. nr. 20 
(2004-2005) Vilje til forskning. 
 
SFI-ordningen er en konkurransebasert, nasjonal satsing hvor Forskningsrådet tildeler status og 
bevilgninger som SFI. SFI-ordningen ble første gang utlyst i juni 2005. 14 sentre kom i drift våren 
2007 og ble avsluttet i 2015 (SFI-I). En ny utlysning ble gjennomført i 2010 og sju sentre startet opp i 
2011 (SFI-II). En tredje gruppe med 17 sentre (SFI-III) startet opp i 2015 på grunnlag av en utlysning i 
2014.  
 
Forskningsrådet har vedtatt å gjennomføre en ny utlysningsrunde for SFI i 2019 (SFI-IV). 

2 Mål og hovedtrekk for SFI-ordningen  

Mål og overordnede kriterier 
Det overordnete målet for ordningen Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) er å bidra til styrket 
innovasjonsevne og økt verdiskaping i norsk næringsliv gjennom langsiktig forskning.  
 
SFI-ordningen skal:  

• Legge til rette for et aktivt og langsiktig samarbeid mellom innovasjonsorienterte, FoU-aktive 
bedrifter og fremstående forskningsmiljøer. 

• Fremme utvikling av fremragende næringsrettede forskningsmiljøer som inngår i sterke 
internasjonale nettverk og bidra til internasjonalisering av norsk næringsliv.  

• Stimulere og bidra til forskerutdanning, kunnskaps- og teknologioverføring på områder med 
store muligheter for framtidig verdiskaping.  

SFI-ordningen har et høyere ambisjonsnivå, større langsiktighet og sterkere konsentrasjon av 
innsatsen enn andre virkemidler for innovasjon i Forskningsrådet. SFI-ordningen gir den FoU-aktive 
delen av norsk næringsliv mulighet for større langsiktighet, kontinuitet og risikoavlastning i satsingen 
på forskning. For forskningsmiljøene åpner SFI-ordningen mulighet for langsiktig kompetanse-
oppbygging gjennom forskning på et høyt internasjonalt nivå i nært samarbeid med bedrifter. 
Ordningen skal også kunne bidra til å fremme kvalitet og effektivitet i offentlig sektor.  
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Ved utvelgelsen av sentre legges det vekt på potensial for innovasjon, næringsutvikling og 
bærekraftig verdiskaping. Vitenskapelig kvalitet i forskningen må ligge på høyt internasjonalt nivå. 

Andre hovedtrekk ved ordningen 
Ansvarlig søker og vertsinstitusjon for et Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) må være en 
forskningsorganisasjon godkjent av Forskningsrådet. Private bedrifter og eventuelle offentlige 
aktører er med som brukerpartnere. Flere forskningsorganisasjoner kan være med som 
forskningspartnere.  
 
Et SFI er et tidsbegrenset forskningssenter som ikke er å anse som et eget rettssubjekt. Sentrene har 
en varighet på åtte år, men forlengelse ut over fem år er avhengig av positivt resultat av en 
evaluering som gjennomføres etter 3,5 år.  
 
Finansieringen av det enkelte senter er et felles ansvar for Forskningsrådet, vertsinstitusjonen og 
partnerne og reguleres gjennom egne krav og bestemmelser. Vertsinstitusjon og partnere som står 
bak opprettelsen av et senter forutsettes å forplikte seg til et langsiktig engasjement i senterets 
virksomhet og finansiering.  
  
Forskningsrådet kan ikke tildele statsstøtte gjennom SFI-ordningen. Prosjekter i senteret skal 
gjennomføres i faktisk samarbeid mellom partnerne. Bedriftene må bære sine egne kostnader og kan 
heller ikke motta indirekte statsstøtte.  
 
Forskningen ved senteret, også den som finansieres av brukerpartnere, skal være langsiktig forskning 
som forventes å bidra til økt innovasjonsevne og gi grunnlag for økt verdiskaping. 
Forskningsresultater fra senteret skal være åpne. Dette forhindrer ikke at det skal være mulig å 
beskytte kommersielt utnyttbare resultater for eksempel gjennom patentering før publisering.  
 
Utfyllende informasjon 
Dokumentet "Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) - Krav og retningslinjer" (januar 2019), gir 
nærmere informasjon om SFI-ordningen og hva som kreves av en søker. 
 
Evalueringen av SFI-ordningen 
Evalueringen av SFI-ordningen i 20171, bekrefter at SFI er en god og anerkjent ordning. Ordningen 
legger godt til rette for å skape et nært samarbeid mellom bedrifter og forskningsgrupper. Sentrene 
lykkes med å utdanne og bygge akademisk kapasitet og forskningen er generelt av høy kvalitet. 
Samtidig beskriver evalueringen kritiske funn knyttet til SFI-ordningens bidrag til innovasjon, 
kommersialisering og internasjonalisering. Det er påpekt at bedriftspartnerne ikke er nok involvert og 
at reelt forskningssamarbeid mellom aktørene er mindre enn forventet. Relevante funn og 
anbefalinger fra evalueringen er vurdert og innarbeidet i ordningen og i Forskningsrådets oppfølging 
av framtidige sentre. 
 
Totalt budsjett for SFI-ordningen 

Totalbudsjettet for de 24 sentrene som var i gang i 2017, var 736 mill. kroner. Forskningsrådets 
bevilgning for 2017 var 288 mill. kroner, det vil si 39 prosent av totalbudsjettet.   

3 Konkret om utlysningen  

Antatt tilgjengelige midler 
Ambisjonen er å starte opp minimum 10 nye Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) høsten 
2020. Det er forventet en årlig bevilgning fra Forskningsrådet til nye sentre på inntil 120 mill. kroner.  
 

                                                   
1 Evaluation of the Scheme for Research-based Innovation (SFI). DAMVAD. 31 January 2018.  
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Denne SFI-runden sammenfaller i tid med etableringen av en mer aktiv porteføljemetodikk i 
Forskningsrådet og kan gi mulighet for finansiering av sterke SFI-søknader også ut over SFI-
ordningens budsjett. Dette vil kunne gjelde områder der det er spesielle og udekkede behov for 
utvikling av kunnskap, eksempelvis kunnskapsbehov for å møte de store samfunnsutfordringene eller 
for å bidra til omstillingen av norsk næringsliv. 
 
Generell informasjon 
Utlysningen foreligger på norsk og engelsk. Det er den norske utlysningsteksten som er juridisk 
bindende. 
 
Denne utlysningen av SFI er åpen for alle temaer som kan være av betydning for innovasjon og 
verdiskaping i næringslivet. Alle som oppfyller de overordnede kriteriene, kan søke. Alle søkere må 
imidlertid beskrive hvordan senteret vil bygge på eller være komplementært til andre etablerte 
sentre eller andre større satsinger.    
 
Ved utvelgelsen av sentre legges det vekt på potensial for innovasjon, næringsutvikling og 
bærekraftig verdiskaping innenfor temaområdene for sentrenes forskning. Vitenskapelig kvalitet i 
forskningen må ligge på høyt internasjonalt nivå. 
 
Overordnede krav og forutsetninger for støtte til SFI 
En omtale og beskrivelse av hvilke overordnede krav som gjelder for et SFI er gitt i dokumentet 
"Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) - Krav og retningslinjer" (januar 2019). Alle søkere må 
sette seg godt inn i de gjeldende krav og retningslinjer.  
 
Vi gjør oppmerksom på at det er noen endringer eller presiseringer i forhold til tidligere 
utlysningsrunder: 

• Ansvarlig søker og vertsinstitusjon for et SFI må være en forskningsorganisasjon godkjent av 
Forskningsrådet2. Etableringen av et SFI skal sees i forhold til vertsinstitusjonens 
forskningsstrategi. 

• SFI-ordningen forutsetter at bedrifter deltar i sentrenes virksomhet. Offentlige aktører kan delta 
sammen med private bedrifter. Hvert senter må ha minst tre slike brukerpartnere og det må 
alltid være med private bedrifter som partnere.  

• Alle brukerpartnerne skal delta aktivt i sentrenes styring, finansiering og forskning og må ha en 
betydelig, egen innovasjonsvirksomhet og evne til å utnytte forskningsresultater i utviklingen av 
sin virksomhet. 

• Finansielt bidrag fra private bedrifter og andre brukerpartnere skal være minst 50 prosent av 
Forskningsrådets årlige bevilgning.  

• Vertsinstitusjonen og andre forskningsorganisasjoner kan i tillegg bidra med finansiering for å 
synliggjøre strategisk forankring og engasjement.  

• Vertsinstitusjonen og partnerne fastsetter sammen sine bidrag ut fra størrelse, rolle og 
forutsetninger. Omfanget av eventuell egenfinansiering fra forskningsorganisasjonene vektlegges 
ikke ved søknadsvurderingen. 

• Et SFI er et tidsbegrenset forskningssenter som kan etableres og finansieres for inntil åtte år. 
Forskningsrådets finansiering av det enkelte senter skal være 10-12 mill. kroner pr. år.  

• Forskningsrådet kan ikke tildele statsstøtte gjennom SFI-ordningen. Støtten til 
forskningsorganisasjoner skal gå til organisasjonenes ikke-økonomiske aktivitet 3. 
Forskningsrådet forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass. Bedriftene må bære 

                                                   
2 Forskningsrådets definisjon og avgrensning finnes på Forskningsrådets nettsted.  
3 Mer informasjon finnes på Forskningsrådets nettsted. 

https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/hvem-kan-soke-om-finansiering/forskningsorganisasjoner/godkjente-forskningsorganisasjoner/
https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/midler-fra-forskningsradet/betingelser_for_tildeling_av_statsstotte/
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sine egne kostnader og kan heller ikke motta indirekte statsstøtte. Prosjekter i senteret skal 
gjennomføres i faktisk samarbeid mellom partnerne. 

 
Søknader som ikke tilfredsstiller de overordnede krav og forutsetninger vil bli avvist. 

 
Andre krav og forventninger i denne utlysningen 
Langsiktig forskning 
All forskning i et SFI skal være langsiktig forskning som forventes å bidra til økt innovasjonsevne og gi 
grunnlag for økt verdiskaping. Dette gjelder også den forskningen som finansieres av brukerpartnere. 
Forskningsresultater fra senteret skal i utgangspunktet være åpne. Alle søkere må gjøre tydelig rede 
for hvordan den åpne, langsiktige forskningen skal ivaretas i senteret. 
 
Innovasjon og kommersialisering 
I et SFI forventes det aktiv deltakelse fra alle bedrifter og evt. offentlige aktører. Det forventes også 
utveksling av personell mellom partnerne. Alle sentre må ha tydelige og bevisste planer og 
prosedyrer for hvordan de skal legge til rette for å stimulere til innovasjon og hvordan de vil definere, 
kartlegge og følge opp forskningsresultater med innovasjonspotensial. Alle søkere må gjøre tydelig 
rede for hvordan innovasjon og kommersialisering skal ivaretas i senteret. 
 
Internasjonalisering 
Et av delmålene med SFI-ordningen er å fremme utvikling av fremragende næringsrettede 
forskningsmiljøer som inngår i sterke internasjonale nettverk og bidra til internasjonalisering av norsk 
næringsliv. Det er klare forventninger om internasjonal deltakelse og samarbeid i et SFI. Et SFI kan ha 
med internasjonale partnere på tilsvarende vilkår som norske partnere, forutsatt at også disse bidrar 
til å nå senterets mål og de overordnede målene for SFI-ordningen. Det forventes internasjonal 
forskerutveksling og utenlandsopphold i et SFI. Det forventes videre at partnerne i et SFI arbeider 
aktivt mot å engasjere og hevde seg i internasjonalt forskningssamarbeid, bl.a. EUs rammeprogram. 
Alle søkere må gjøre tydelig rede for hvordan internasjonalisering skal ivaretas i senteret.  
 
Deltakelse av offentlige aktører 
SFI-ordningen er rettet mot norsk næringsliv, men offentlige aktører kan delta i et SFI sammen med 
private bedrifter. Slikt samarbeid er aktuelt på en rekke områder der det, både nasjonalt og 
internasjonalt, er store markedsmuligheter for norsk næringsliv, for eksempel innenfor helse og 
transport. Offentlige aktører vil her kunne være krevende brukerpartnere og problemeiere. FoU-
samarbeidet i et SFI kan også åpne for at private bedrifter og forskningsorganisasjonene får tilgang til 
data, utstyr, testarenaer m.m. som kan være viktig for senteret. Søkere må gjøre tydelig rede for 
hvilken rolle eventuelle offentlige aktører skal ha og på hvilken måte de skal delta aktivt i senteret.  
 
SFI-ordningen er fleksibel 
SFI-konsortiet fastsetter selv den enkelte partners bidrag ut fra partnerens størrelse, forutsetninger 
og rolle. Bidrag kan gis som kontantbidrag, egeninnsats gjennom konkret samarbeid eller 
infrastruktur som er nødvendig for å gjennomføre forskningen i senteret. Ordningen har dermed en 
betydelig fleksibilitet når det gjelder å åpne for medvirkning av både små og mellomstore bedrifter 
og store, internasjonalt orienterte foretak. Forskningsrådet vurderer den enkelte søknad og dets 
konsortium ut fra senterets mål, innrettingen av innsatsen og hvordan denne er tilpasset de 
utfordringer som er i forsknings- og innovasjonsøkosystemet på det aktuelle området. Alle søkere må 
gjøre tydelig rede for hvilken aktiv rolle hver av de deltakende partnere skal ha ut fra sin størrelse og 
forutsetninger.   
 
Bærekraftig samfunns- og næringsutvikling 
FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for bl.a. å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og 
stoppe klimaendringene innen 2030. SFI-ordningen kan bidra til økt og mer bærekraftig verdiskaping 
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og omstilling i norsk næringsliv gjennom sentrenes langsiktige forskning. Også på andre områder kan 
SFI-ordningen bidra til å møte de store samfunnsutfordringene. Alle søkere må gjøre rede for 
hvordan senteret skal bidra til en bærekraftig samfunns- og næringsutvikling. Ved 
søknadsvurderingen vil Forskningsrådet under ellers like vilkår prioritere søknader som gir et tydelig 
bidrag til en bærekraftig samfunns- og næringsutvikling.   

 
Forskerutdanning – herunder utenlandsopphold og samarbeid med næringsliv  
SFI-ordningen skal stimulere og bidra til forskerutdanning på områder der rekruttering av høyt 

utdannet og kvalifisert personell er viktig for fornyelse og verdiskaping. Omfang og profil på 
forskerutdanningen må tilpasses de kunnskaps- og kompetansebehov som næringslivet og evt. 
offentlige aktører har innenfor området. Forskerutdanning kan organiseres og finansieres helt eller 
delvis innenfor senteret eller gjennom samarbeid med universitet eller høgskole på annen måte. 
Utdanningen i et SFI omfatter både master- og doktorgradsstudenter samt postdoktorer. Alle søkere 
må gjøre rede for i hvilket omfang og på hvilken måte senteret skal bidra til forskerutdanning 
innenfor sitt område.  
 
Utenlandsopphold er en viktig del av forskerutdanningen og alle stipendiater som arbeider i et SFI 
bør få internasjonal erfaring. Alle søkere må gjøre rede for hvordan de skal ivareta dette. 
Forskningsrådets policy for rekruttering til forskning4 er retningsgivende.  
 
Samarbeid med næringslivet eller andre brukerpartnere er en viktig del av forskerutdanningen for 
stipendiater som arbeider i et SFI. Alle søkere må gjøre rede for hvordan de skal legge til rette for 
slikt samarbeid.  
   
Kjønnsbalanse 
Blant dagens 24 SFI er det åtte kvinnelige senterledere. Dette er en vesentlig bedring i forhold til 
tidligere, men det er ønskelig å øke denne kvinneandelen ytterligere. Alle søkerne oppfordres til å se 
etter kvalifiserte kvinner som senterledere og ledende forskere. Likestillingshensyn må generelt 
integreres i arbeidet med å planlegge og utarbeide nye SFI-søknader. Ved søknadsvurderingen vil 
Forskningsrådet under ellers like vilkår prioritere søknader med sterk kvinnerepresentasjon i ledende 
posisjoner.  
 
Arkivering av forskningsdata 
Vertsinstitusjonen avgjør i samarbeid med partnerne hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for 
lagring av forskningsdata som oppstår i senteret og må oppgi dette i forbindelse med revidering av 
søknad.  

4 Obligatorisk skisserunde  

Første fase av søknadsprosessen var en obligatorisk skisserunde. Hovedhensikten med denne var å 
bidra til at søkere ikke legger ned for mye arbeid i søknader som åpenbart ikke vil være 
konkurransedyktige som SFI. Skisserunden er også et verktøy for de større institusjonen til å kunne 
prioritere og sortere sine initiativer og til hjelp for Forskningsrådet for å tilrettelegge og forberede 
behandlingen av de endelige søknadene.  
 
Til skissefristen kom det inn 100 skisser til SFI. Forskningsrådet gav i juni 2019 skriftlig tilbakemelding 
på skissene samlet til den enkelte vertsinstitusjon.   

                                                   
4 Forskningsrådets policy for rekruttering til forskning er å finne på Forskningsrådets nettsted.  

https://www.forskningsradet.no/om-forskningsradet/forskningspolitikk/strategier-og-planer/
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5 Endelig søknadsrunde  

Kun søkere som har sendt inn obligatorisk skisse innen skissefristen 4. april 2019 kan søke. SFI-
søknader som ikke er basert på skisse sendt inn innen skissefristen, vil bli avvist. Søknader som ikke 
klart tilfredsstiller krav og retningslinjer for SFI vil bli avvist, selv om de er basert på skisser.  
 
Søknader som ikke oppfyller de krav til søknader som er stilt nedenfor vil også bli avvist. 
 
Søknadsfrist er 25. september 2019 kl. 13.00.  
 
Utforming av søknad 
Søknader skal utformes som elektronisk søknad (eSøknad) i henhold til nærmere angitt søknadstype i 
utlysningen. Informasjon om utfylling av søknadsskjemaet og krav til søknaden er beskrevet i 
hjelpetekstene i eSøknad.  
 
Dokumentet "Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) - Krav og retningslinjer" (januar 2019) gir 
informasjon om hvilke kostnader som kan søkes dekket i et SFI. Detaljert budsjett skal spesifiseres i 
søknadsskjemaet. Det er tekniske begrensninger på antall år i søknadsskjemaet. Sett derfor opp et 
detaljert, årlig budsjett for (minst) de første fem årene og et summert, samlet budsjett for de siste 
årene.  
 
Forskningsrådets regler for føring av prosjektkostnader, herunder retningslinjer for beregning av 
personalkostnader og indirekte kostnader skal som hovedregel benyttes. UoH-sektor legger TDI-
modellen til grunn for kostnadsberegninger i søknaden. Instituttsektoren bruker sine innmeldte 
timesatser til Forskningsrådet. 
 
Søknaden skal ha følgende vedlegg:  

• Prosjektbeskrivelse 

• Intensjonserklæring fra vertsinstitusjonen 

• Intensjonserklæring fra partnere 

• CV for nøkkelpersonell 
 
Søknaden kan ha følgende vedlegg: 

• Forslag til fageksperter 
 
Søknaden og alle vedlegg skal være på engelsk.  
 
Søknaden vil bare være tilgjengelig for personer som undertegner en taushetserklæring.  
 
Tidligste tillatte prosjektstart er 1. september 2020.  
 
Prosjektbeskrivelsen (obligatorisk vedlegg) 
Prosjektbeskrivelsen skal være på maksimum 20 sider inklusiv referanseliste. Det vil ikke være teknisk 
mulig å laste opp en prosjektbeskrivelse på mer enn 20 sider. Sideformatet skal være A4 med 2 cm 
marger, enkel linjeavstand og Arial, Calibri, Times Roman eller liknende 11 pkt. font. For 
referanseliste og eventuell figurtekst kan 9 pkt. font brukes. Nettsider eller dokumenter det lenkes til 
i prosjektbeskrivelsen vil ikke bli vurdert.  
 
Mal for prosjektbeskrivelsen er gitt i Vedlegg 1 til dette dokumentet. Prosjektbeskrivelsen må følge 
malen.  
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Intensjonserklæring fra vertsinstitusjonen (obligatorisk vedlegg) 
Det må vedlegges en intensjonserklæring fra vertsinstitusjonens øverste ledelse (1-2 sider på 
engelsk) om at den vil påta seg de forpliktelser en kontrakt med Forskningsrådet som vertsinstitusjon 
for et SFI innebærer. Erklæringen må også redegjøre for hvordan senteret inngår i vertsinstitusjonens 
faglige strategi.  
 
Intensjonserklæring fra samtlige partnere (obligatoriske vedlegg) 
Det må vedlegges en intensjonserklæring, et "Letter of Interest" (1-2 sider på engelsk), fra hver av 
partnerne. Dette gjelder både brukerpartnere og forskningspartnere. Erklæringer fra hver partner 
skal ha følgende innhold: 

• Partneren må bekrefte sin intensjon om å delta aktivt som partner i senteret og beskrive 
hvordan.  

• Partneren må begrunne sin interesse i å delta i senteret. På hvilken måte vil senterets aktiviteter 
gagne partneren og skape muligheter som ikke vil være der uten senteret? 

• Hvilket potensial for innovasjon og bærekraftig verdiskaping ser partneren i de forventede 
resultatene fra senteret og hvordan vil forskningsresultatene kunne anvendes? 

• Partneren må oppsummere sitt bidrag til senteret i form av kunnskap, kompetanse og eventuell 
finansiering, fasiliteter og egeninnsats over senterets levetid. 

• Partneren må redegjøre for sine egne langsiktige FoU-planer, relatert til senteret (strategisk 
forankring). 

 
CV for senterleder og nøkkelpersonell (obligatoriske vedlegg) 
Det må vedlegges CV (på engelsk) for senterleder og for annet nøkkelpersonell. Det kan legges ved 
inntil åtte CV. Innsendte CV ut over dette vil ikke bli vurdert. Hvert CV kan være på maksimalt 4 sider. 
Det vil ikke være teknisk mulig å laste opp CV på mer enn 4 sider. Sideformatet skal være A4 med 2 
cm marger, enkel linjeavstand og Arial, Calibri, Times Roman eller liknende 11 pkt. font.  
 
Maler for CV er gitt i Vedlegg 2 til dette dokumentet. Hver av de inntil åtte CV må følge en av de to 
gitte maler. Det vil være fornuftig å prioritere de CV og de opplysninger som er mest relevante for en 
søknad om SFI.  
 
Forslag til fageksperter 
Søker har i vedlegg anledning til å fremme forslag om inntil fem internasjonale fageksperter til å 
bedømme søknaden. Fagekspertene må være habile i forhold til søknaden5. Ekspertenes navn, tittel, 
e-post og adresse må oppgis. Forskningsrådet er ikke forpliktet til å benytte søkers forslag til 
fageksperter. 
 
Vurderingskriterier for søknadene 
Ved utvelgelsen av sentre legges det vekt på potensial for innovasjon, næringsutvikling og 
bærekraftig verdiskaping innenfor temaområdene for sentrenes forskning. Samtidig skal 
vitenskapelig kvalitet i forskningen ligge på høyt internasjonalt nivå.  
 
Forskningsrådet vil benytte de tre hovedkriteriene "Excellence", "Impact" og "Implementation". Disse 
hovedkriteriene vil bli vurdert av internasjonale fageksperter. Bedømmelsen av hvert hovedkriterium 
vil være i form av en verbal evaluering og en karakter (sju-delt skala).  
 
Vedlegg 3 til dette dokumentet gir en nærmere beskrivelse av de tre hovedkriteriene.  
 
Forskningsrådet vil videre vurdere søknadenes relevans opp mot krav og føringer i utlysningen, 
herunder senterets nasjonale bidrag og profil, forankringen i vertsinstitusjonens egne faglige 

                                                   
5 Informasjon om regler for habilitet finnes på Forskningsrådets nettsted. 

https://www.forskningsradet.no/behandling-av-soknad/slik-behandler-vi-soknader/habilitet-i-saksbehandlingen/
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strategier, merverdien ved å etablere et senter på området og hvordan senteret bygger på eller er 
komplementært i forhold til andre etablerte sentre eller andre større satsinger.  
 
Samlet vurdering og utvelgelse 
Utgangspunktet for den samlede vurderingen og den endelige utvelgelsen vil være søknadens 
vurdering og karakterer for de tre hovedkriteriene og søknadens relevans vurdert mot krav og 
føringer i utlysningen. 
 
Ved ellers like vilkår vil Forskningsrådet prioritere søknader med sterk kvinnerepresentasjon i 
ledende posisjoner, søknader som gir et tydelig bidrag til en bærekraftig samfunns- og 
næringsutvikling og søknader innenfor områder der det er spesielle og udekkede behov for utvikling 
av kunnskap, eksempelvis kunnskapsbehov for å møte de store samfunnsutfordringene eller for å 
bidra til omstillingen av norsk næringsliv.  
 
Ved den endelige utvelgelsen av de søknader som støttes vil Forskningsrådet også legge til grunn en 
vurdering av samlet næringsmessig profil på porteføljen av næringsrettede sentre med finansiering 
fra Forskningsrådet. 
 
Forskningsrådets styre vil fatte vedtak om hvilke nye SFI som skal gis bevilgning. 

6 Annen informasjon  

Forventede resultater, virkninger og samfunnseffekter av SFI 
På et overordnet nivå vil samfunnseffekter av SFI-ordningen blant annet være fornyelse og omstilling 
av norsk næringsliv; et mer lønnsomt, FoU-aktivt og innovativt næringsliv; bedre strukturerte, 
næringsrettede og innovative forskningsmiljøer; bedre tilgang for næringslivet til høyt utdannet og 
kvalifisert personell og mer næringsrelevante utdanningsprogrammer ved universiteter og høgskoler.   
 
SFI-ordningen bidrar til en vesentlig styrking av norske forskningsmiljøers kompetanse på områder 
som er viktige for norsk næringsliv. I tillegg fører ordningen til at både vertsinstitusjoner og 
samarbeidende forskningsmiljøer videreutvikler en innovasjonskultur og får økt forståelse for 
næringslivets og andre brukeres behov. En forventet virkning for næringslivet og andre 
brukerpartnerne er et styrket nettverk til forskningsmiljøene og økt kultur for bruk av forskning. 
 
SFI-ordningen utnytter Forskningsrådets felles resultatindikatorer, tellekanter og merkesystem for å 
måle og vurdere om SFI-ordningen og de enkelte sentrene styrer og arbeider i riktig retning med 
hensyn til måloppnåelse. Sentrene utvikler i tillegg egne resultatindikatorer. Forskningsrådet 
innhenter også særskilt rapportering fra sentrene på relevante indikatorer som ikke inngår i 
Forskningsrådets felles system. Midtveisevalueringen av sentrene gir en systematisk gjennomgang av 
sentrenes og SFI-ordningens resultater og måloppnåelse.  
 
SFI sett i forhold til andre ordninger og virkemidler i Forskningsrådet 
SFI-ordningen har en viktig plass i Forskningsrådets innovasjonsrettede virkemiddelstruktur. Den 
utfyller søknadstyper som Innovasjonsprosjekter og Kompetanse- og samarbeidsprosjekter gjennom 
større grad av langsiktighet og større tyngde. Den er særlig viktig for bedrifter med høye ambisjoner 
om å markere seg internasjonalt. Forskningsrådet vil bidra til et godt samspill mellom virkemidlene 
som skal fremme innovasjon og kommersialisering.  
 
Forskningsrådet etablerte i 2009 ordningen Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) hvor SFI-
modellen benyttes. SFI-ordningen har videre felles trekk med Forskningsrådets ordning Sentre for 
fremragende forskning (SFF), som ble startet i 2003 for å heve vitenskapelig kvalitet i norsk forskning.  
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Både SFI, FME og SFF skal fremme grunnleggende forskning på høyt internasjonalt nivå og 
internasjonalisering. Disse senterordninger er en langsiktig investering i forskning som skal bygge opp 
sterke forskningsmiljøer. De skal gi merverdi for de enheter som deltar, og gi ringvirkninger gjennom 
kompetanse og rekruttering av stor betydning langt utover sentrenes levetid. Mens SFF kun er 
fokusert på vitenskapelig kvalitet, er SFI og FME rettet mot kunnskapsbehovene i næringslivet.  
 
SFI-ordningen må også sees i lys av de regionale Norwegian Centres of Expertise (NCE), Global 
Centres of Expertise (GCE) og ordningen Norsk katapult. Disse sentrene er aktuelle for samarbeid 
med sentre innenfor SFI-ordningen. Forskningsrådet vil bidra til god samordning med disse 
ordningene.  
 
 



 

1 

 

Centres for Research-based Innovation (SFI-IV) 
Vedlegg 1 / Enclosure 1 

Project Description Template 
 
The template is designed to address the elements of the evaluation criteria.  
 
The project period, the progress plan including the project's main activities and milestones, the budget, the 
dissemination plan and more, are mainly to be provided in the electronic grant application form. The 
project description is to provide a more detailed description of the objectives, the background for the 
project and how it will be carried out. 
 
The proposed research should be presented clearly using a language that is understandable also to 
individuals with a general scientific understanding of the field.  
 

The project description is not to exceed 20 pages, including an overall budget outline (section 13) and the 
list of references. It is not possible to upload an attachment that exceeds this page total. The page format 
must be A4 with 2 cm margins, single spacing and Arial, Calibri, Times New Roman or similar 11-point font. 
It is permitted to use 9-point font for the list of references and figure captions. Links that are listed in the 
project description will not be included in the assessment. 

 
The project description must include the following points:  
 
Part 1: Needs, objectives and impacts 
 
1. Knowledge needs 
Describe the industrial or societal challenges in the fields on which the centre will focus. Describe the 
underlying knowledge needs that make it important to establish a Centre for researched-based innovation 
(SFI) in the area in question. Describe the added value of having a centre in the area in question.  
 
Describe how the proposed centre will expand upon or complement other established centres or large-
scale initiatives. 
 
2. Objectives 
Provide a primary objective for the centre. Provide a bullet list of verifiable secondary objectives that will 
lead to the achievement of the primary objective. Plainly describe the anticipated results of the centre.  
 
Describe how the centre’s objectives are related to the centre’s expected impacts and to the overall 
objectives for the SFI scheme.  
 
3. Importance for national competence-building in research, public administration and trade and industry 
Describe how the centre will contribute to long-term, national competence-building in the relevant areas, 
for instance through the development of cutting-edge expertise, expansion of the knowledge base, 
enhanced researcher training or development of relevant educational programmes.  
 
Give an account of the qualifications and research capacity of the participating research organisations 
(including the host institution) in the relevant area, as well as their national position in the field. Describe 
how the proposed centre conforms to these partners’ internal strategies and plans.  
 
Describe how the anticipated knowledge developed by the proposed centre will be important to future 
innovation and value creation for the participating user partners (companies and eventual public entities) 
and indicate how this conforms to their internal strategies, plans and needs. Describe how the anticipated 
knowledge developed by the centre will generate innovation and value creation in other segments of the 
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Norwegian business sector. Also describe the centre’s relevance and benefit to society and which major 
societal challenges the centre will help to resolve. 
 
4. Sustainability 
Describe how the knowledge and outputs generated in the proposed centre can contribute to solving 
challenges and/or shed light on important issues related to one or more of the UN's sustainability goals.  
 
Describe how the anticipated knowledge developed by the proposed centre will promote more sustainable 
value creation as well as sustainable restructuring of the Norwegian business sector. 
 
5. Exploitation, communication and data management  
Describe how the proposed centre will facilitate and encourage innovation and how the centre will define, 
map and follow up research results that have innovation potential. Describe plans for any patents. 
  
Describe the centre’s plans for communication activities, including knowledge transfer to user partners and 
dissemination to the general public via popular science channels. Describe plans for conferences.   
 
Describe plans for publication in scientific peer-reviewed journals.  
 
Describe plans for data management, including the use of portals, databases and archives. 
 
Describe the management of any intellectual property rights (IPR) in the centre. 
 
Part 2: Scientific content and organisation of research activities 
 
6. Knowledge frontiers  
Summarise briefly the national and international state-of-the-art of the relevant research topics for the 
centre. Describe how the proposed centre will generate new knowledge, beyond the current state of the 
art, that will be significant to promoting scientific development in these areas.  
 
7. Research tasks and scientific methods 
Identify and describe the research questions and/or hypothesis that will be addressed for the proposed 
centre. Describe the theoretical approach and/or methodology chosen to address the research questions 
and/or hypothesis.  
 
Describe the main research tasks and why they will be important for achieving the objectives of the centre 
and the SFI scheme as a whole (cf. item 2). Explain why the methodologies planned used are suitable for 
generating relevant knowledge in the field of the proposed centre and promoting future innovation and 
value creation.  
 
Describe how research activities at the centre will be organised, e.g. in work packages. Describe the 
scientific context between the work packages and how they will help achieve the overall goals of the 
proposed centre. Describe how the centre will ensure interdisciplinarity in both its approach to and 
performance of its activities.  
 
If there are ethical issues to consider, describe how these will be dealt with. Give also a brief account of 
possible risks that might endanger achieving the objectives and describe how to manage these risks. 
 
Part 3: Management, administrative organisation and budget summary 
 
8. Organisation  
Describe the value added of organising the activities as a centre. Describe how the cooperation at the 
proposed centre will be organised and why this structure has been chosen. Describe the active role of each 
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centre partner (research organisations and user partners) in the implementation and performance of the 
centre’s activities and what will each of them contribute (knowledge, expertise and infrastructure/scientific 
equipment)? Describe the expected contribution of the partners beyond financing.  
 
Describe the governance and administrative structures of the centre. Describe the qualifications of the 
centre director and management group and their experience in leading large-scale projects. Also describe 
how much time and resources you plan to devote to the management of the centre. 
 
Describe plans for ensuring the active involvement of the user partners. Describe how knowledge acquired 
through research activities at the centre will be transferred to the individual partners to stimulate 
innovation and value creation.  
 
Describe plans for interaction at the centre as well as plans for exchange of researchers and other 
personnel among the partners. 
 
9. International cooperation  
Describe the centre’s objectives, targets and plans for international cooperation. Describe how the 
proposed centre will work to facilitate international research cooperation and how such cooperation will 
benefit its activities. Describe how the international cooperation in the centre will enhance the ability of 
the Norwegian business sector to innovate and create value. 
 
If relevant, describe and justify why the centre has one or more international partners. Describe how 
this/these partner(s) will help to achieve the objectives of the centre and the SFI scheme as a whole.  
 
10. Researcher training and recruitment  
Describe the business sector’s and public sector’s needs for knowledge and expertise in the centre’s area of 
focus. In relation to this, describe how the proposed centre will help to meet these needs. Describe to what 
extent the centre will contribute to researcher training and describe and quantify the plans for researcher 
training (PhD students, postdocs) and other recruitment (master’s/bachelor’s students). Specify any 
name(s) of the educational institution(s). 
 
Describe how the centre will facilitate and fund stays abroad for PhD students and postdocs in the centre. 
 
Describe how the centre will facilitate and fund visits and stays with partner companies for research fellows 
in the centre. 
 
11. Gender equality 
Describe how gender-related considerations will be incorporated into the proposed centre’s activities, for 
example with regard to participation in the centre’s management group and recruitment activities. Provide 
a target figure for the percentage of women fellowship-holders (cf. item 10).  
 
12. Phasing-out strategy 
Describe how the institution intends to safeguard the SFI investment in the long term, including after the 
cessation of the Research Council’s funding of the centre.  
 
13. Overall budget outline 
Provide a simplified overall total budget outline for the whole centre period (8 years). The outline must 
show how the costs will be distributed among the work packages (WP) and each of the research-
performing partners, as well as how the costs are to be financed. Make sure there is the best possible 
match between this overall budget outline and the tables entered in the electronic grant application form. 
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We recommend a table like this: 
 
Costs 
 

Activity/Item Host inst.  Research 
partner 1 

Research 
partner 2 

Company 
partner 1 

Company 
partner 2 

Company 
partner 3 

Partner N Public 
partner 1 

Public 
partner 2 

Total 

WP 1            

WP 2           

WP 3           

--           

--           

WP N           

Management           

Sum           

 
Funding 
 

Activity/Item RCN Host inst.  Research 
partner 1 

Research 
partner 2 

Company 
partner 1 

Company 
partner 2 

Company 
partner 3 

Partner N Public 
partner 1 

Public 
partner 2 

Total 

WP 1             

WP2            

WP3            

--            

--            

WPN            

Management            

Sum            

 



Centres for Researched-based Innovation (SFI-IV) 
Vedlegg 2A / Enclosure 2A – Template for CV 

 
 

Curriculum vitae with track record (for established researchers) 

PLEASE NOTE: All items marked with * must be completed.  

The maximum page limit is 4 pages. It is not possible to upload an attachment that exceeds 4 pages). 

The page format must be A4 with 2 cm margins, single spacing and Arial, Calibri or Times New Roman 

11-point font.  

Up to 8 CVs can be added. We recommend that you prioritize the CVs and information that are most 

relevant to an application for SFI.  

You may delete this box when filling out the CV.  

 

*ROLE IN THE PROJECT 

Project manager ☐ Work package leader ☐  

Project partner  ☐  Other (specify)  ☐ 

 

*PERSONAL INFORMATION 

*Family name, First name: 

*Date of birth: dd.mm.yyyy 

*Sex:  

*Nationality: 

Researcher unique identifier(s) (ORCID, ResearcherID, etc.): 

URL for personal web site:  

 

*EDUCATION 

yyyy   PhD: Disputation date: dd.mm.yyyy. 

  Name of Faculty/Department, Name of University/Institution, Country 

yyyy   Master 

  Name of Faculty/Department, Name of University/Institution, Country 

 

*CURRENT AND PREVIOUS POSITIONS 
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yyyy-yyyy  Current Position 

  Name of Faculty/Department, Name of University/Institution/Country 

yyyy-yyyy  Previous positions held (list) 

  Name of Faculty/Department, Name of University/Institution/Country 

 

FELLOWSHIPS, AWARDS AND PRIZES (if applicable) 

yyyy-yyyy Name of Faculty/Department/Centre, Name of University/Institution/Country  

yyyy  Award received from Name of Institution/Country  

yyyy-yyyy  Scholarship, Name of Faculty/Department/Centre, Name of 
University/Institution/Country 

 

MOBILITY (research stays abroad lasting more than three months) (if applicable) 

yyyy-yyyy  Name of Faculty/Department/Centre, Name of University/Institution/Country 

 

SUPERVISION OF GRADUATE STUDENTS AND RESEARCH FELLOWS (if applicable) 

yyyy-yyyy Number of Postdocs/PhD/MasterStudents 

  Name of Faculty/Department/Centre, Name of University/Institution/Country 

 

TEACHING ACTIVITIES (if applicable)  

yyyy-yyyy Teaching position – Topic, Name of University/Institution/Country 

 

ORGANISATION OF SCIENTIFIC MEETINGS (if applicable) 

yyyy  Please specify your role and name of event/number of participants/Country  

 

INSTITUTIONAL RESPONSIBILITIES (if applicable) 

yyyy-yyyy  Member of a Committee/Graduate Student Advisor etc.  

Name of University/Institution/Country 

 

PROJECT MANAGEMENT EXPERIENCE (if applicable)  

yyyy-yyyy Project and role 
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COMMISSIONS OF TRUST (if applicable) 

yyyy-yyyy Scientific Advisory Board/Review Board/Review panel member/Editorial 
Board/Scientific Advisory Board/ Reviewer/Scientific Evaluation/etc.  

Name of University/Institution/Country 

 

MEMBERSHIPS OF ACADEMIES / SCIENTIFIC SOCIETIES (if applicable) 

yyyy-yyyy Member, research network etc. 

 

MAJOR COLLABORATIONS (if applicable) 

Name of collaborators, Topic, Name of Faculty/Department/Centre, Name of 
University/Institution/Country 

 

CAREER BREAKS (if applicable) 

Exact dates Please indicate the reason and duration in months. 

 

Track record 

In the track record, please provide: 

1. The total number of publications during the career 

2.  A list of up to ten publications, from the last ten years, in major international peer-reviewed 
multi-disciplinary scientific journals and/or in the leading international peer-reviewed 
journals, peer reviewed conferences proceedings and/or monographs of their respective 
research fields, also indicating the number of citations (excluding self- citations) they have 
attracted. 

3. Research monographs and any translations thereof (if applicable) 

4. Granted patent(s) (if applicable) 

5. Invited presentations to peer-reviewed, internationally established conferences and/or 
international advanced schools (if applicable) 

6. Research expeditions that the applicant Principal Investigator has led (if applicable) 

7. Major contributions to the early careers of excellent researchers (if applicable) 

8. Examples of leadership in industrial innovation or design (if applicable) 



Centres for Researched-based Innovation (SFI-IV) 
Vedlegg 2B / Enclosure 2B – Template for CV 

 

Curriculum vitae (for non-researchers) 
PLEASE NOTE: All items marked with * must be completed.   
 

The maximum page limit is 4 pages. It is not possible to upload an attachment that exceeds 4 pages. 

The page format must be A4 with 2 cm margins, single spacing and Arial, Calibri or Times New Roman 

11-point font.  

Up to 8 CVs can be added. We recommend that you prioritize the CVs and information that are most 

relevant to an application for SFI.  

You may delete this box when filling out the CV.  

 

*ROLE IN THE PROJECT 

Project manager ☐ Work package leader ☐   

Project partner  ☐  Other (specify)  ☐ 

 

*PERSONAL INFORMATION 

*Family name, First name: 

*Date of birth: dd.mm.yyyy 

*Sex:  

*Nationality: 

 

*HIGHER EDUCATION/TRAINING 

yyyy   Degree(s) (list, if more than one) 

  Subject(s)/Name of Faculty/Department, Name of University/Institution, Country 

yyyy  Other relevant training 

 

*CURRENT AND PREVIOUS POSITIONS 

yyyy-yyyy  Current Position 

  Job title/Name of Organisation/Institution/Country 

yyyy-yyyy  Previous positions held  
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  Job title/Name of Organisation/Institution/Country 

 

*PROJECT MANAGEMENT EXPERIENCE  

yyyy-yyyy Project / Role in project (list, if more than one project) 

For each project listed, indicate type of project and project topic  

 

EXPERIENCE FROM RELEVANT RESEARCH & INNOVATION ACTIVITIES (if applicable) 

yyyy-yyyy Activity or Project / Role and tasks (list, if more than one activity) 

For each activity listed, indicate type of R&I activity and R&I content and role in the 
activity 

 

EXPERIENCE FROM NATIONAL/INTERNATIONAL COLLABORATION/NETWORKING (if applicable) 

yyyy-yyyy Activity or project / Tasks and responsibilities (list, if more than one activity) 

For each activity listed, indicate the context/program/framework of the collaboration 
and names of key partners (companies, institutions) 

 

OTHER MERITS RELEVANT TO THE PROJECT 

• Publications, Technical reports, Peer review assignments, etc. 

• Presentations at workshops or conferences (national/international level) 

• Positions in professional associations / networks 

 



Centres for Research-based Innovation (SFI-IV) 
Vedlegg 3 / Enclosure 3 

 

 
Assessment criteria 
 
In 2019 the Research Council has introduced three new assessment criteria; Excellence, Impact and 
Implementation. The new assessment criteria have the same structure for all application types. 
 
The SFI centres will be selected on the basis of the following assessment criteria:  
 
Excellence 
Novelty 

• To what extent are the objectives beyond the state of the art (e.g. novel concepts and 

approaches, development of novel methodology or development across disciplines)?  

• To what extent are the proposed research and objectives ambitious and demonstrate high 

innovation potential for private and/or public sector? 

Solidity 
• To what extent is the outlined scientific approach feasible?  

• To what extent is the proposed research methodology appropriate to achieve the goals of the 

centre? 

• Where relevant, to what extent is the consideration of interdisciplinary approaches appropriate? 

• To what extent is the use of stakeholder knowledge appropriate? 

 
Impact 
Potential impact of the proposed research  

• To what extent will the centre contribute to building a leading research environment in Norway? 

• To what extent is the activity in the centre important for Norwegian industry and/or Norwegian 

public sector. 

• To what extent will the outputs of the project address relevant UN Sustainable development 

goals. 

• To what extent does the centre create an environment that will attract and train research talents 

beyond what could be attained in the individual research groups? 

• Where relevant, to what extent will the outputs of the project address important present and 

future societal challenges.  

Knowledge transfer and exploitation 

• Quality of the expected publications and other scientific results.  

• Quality of the proposed measures to exploit and disseminate the project results (including 

management of IPR), and to manage research data where relevant. 

 
Implementation 
The project manager and project group 

• To what extent is the project manager (centre director) qualified to lead an initiative of this size?  

• To what extent is the described research team and expertise optimal for the proposed centre? 

• To what extent does the track records of the project manager and the project group 

demonstrate ability to perform high-quality research?  
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Project organization and management, project plan and the allocated time and resources 

• To what extent is there added-value in having this centre?  

• To what extent are the management structures and procedures, including risk and innovation 

management, appropriate?  

• How is the quality and effectiveness of the work plan? 

• To what extent are the proposed timescales and resources appropriate to achieve the goals of 

the centre? 

• To what extent is the allocation of tasks appropriate, and does it ensure that all project partners, 

including user partners, have a valid role in the project? 

The quality and extent of international cooperation 

• Is the extent and quality of the international cooperation activities in line with the objectives of 

the centre? 

Gender balance in the centre's project group 
• If the scientific field is characterized by a gender imbalance, are the plans to support 

development of research talents of the under-represented gender towards qualification for 

senior-level positions appropriate? 

 
An assessment of each criterion will be provided in the form of a written evaluation and a mark.  
 
 
 


