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Forskningsrådets utlysning av SFI IV - søknadsfase II - utlysning og konsulentstøtte 
 
Universitetet i Oslo har 10-15 initiativer til SFI IV- utlysningen (jfr. utlysning av interne 
stimuleringsmidler, ePhorte sak nr 2018/7475-1 og  -4). Dette notatet orienterer om UiOs prosess 
opp mot Forskningsrådets skisseutlysning inkl. konsulentstøtte.    
 
 
Forskningsrådets SFI-utlysning  
Forskningsrådet har offentliggjort skisseutlysning til SFI IV (21.12.2018): 
https://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/SFI/1254038638468&WT.mc_id=prgfor-utl-SFI 
(se også vedlegg). 
 
Forskningsrådet ber om skisser innen fristen 4. april kl. 15.00 i hht. skissemal og føringer. 
Enhetene bes om å sende kopi av skisse til Avdeling for forskningsadministrasjon samme dag.  
Forskningsrådet godkjenner kun skisser som følger beskrevet mal, og kun disse kan søke om 
endelig søknad til fristen 25. september. Forskningsrådets administrasjon vil gjennomgå skissene 
og gi tilbakemeldinger. På basis av disse er det opp til søker på selvstendig grunnlag å vurdere om 
det bør utarbeides søknad eller ikke til den endelige søknadsrunden.  
 
I endelig søknad bes det om institusjonserklæring på ledelsesnivå, og SFIets kobling til 
institusjonens forskningsstrategi. I dokumentet «Krav og retningslinjer» er institusjonens 
forpliktelser angitt (også vedlagt). Forum for forskningsdekaner godkjenner UiOs endelige 
søknader til Forskningsrådet i sitt møte 10. september. Enhetene bes om å sende utkast til endelige 
søknader til Forskningsadministrasjonen innen intern frist 2. september. Søkere kan endre 
søknaden inntil Forskningsrådets frist 25. september kl 13.00. 
 
 
Konsulentstøtte  
Det er avsatt sentrale midler til konsulenttjeneste for SFI-søkere, og konsulentfirmaet Innovayt 
(https://innovayt.eu/) tilbyr UiOs søkere støtte. I første omgang bes enhetene melde inn hvilke 
initiativer som ønsker konsulentstøtte i ePhorte på sak nr 2018/7475 innen fristen 28. januar 
og i hht hvilke plan (se vedlagt skjema).  Innovayt vil også tilby støtte i søknadsfasen. Detaljer her 
kommes det tilbake til. 
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