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Godkjenningsordning kjernefasiliteter – trinn 2  

- Utlysning av midler fra UiO:Livsvitenskap til godkjente kjernefasiliteter  

 

Kjernefasiliteter som er godkjent som «UiO kjernefasilitet» (jfr. brev i ePhorte 2014/5861-47) og 

som har relasjon til det planlagte Livsvitenskapsbygget kan søke om midler fra UiO:Livsvitenskap 

(se oversikt vedlegg 1). Midlene fra UiO:Livsvitenskap skal bidra til bærekraftige kjernefasiliteter, 

herunder hensiktsmessig ressursbruk, kapasitetsutnyttelse og spisskompetanse. 

 

 Det kan søkes om midler til ulike koordineringsinitiativ1 som betyr en styrking eller 

optimalisering av kjernefasilitetene gjennom f.eks. bedre koordinering mellom fasiliteter 

som nå opererer isolert, bedre brukertilgang, nye opplæringsinitiativ, nye servicetilbud o.l. 1.  

 Det kan ikke søkes om midler til ordinær drift.   

 Vedlagt søknadsskjema må benyttes (vedlegg 2).   

 Det kan søkes om er 100 000 -500 000 kr.                                                                                   

 

Noen miljøer er bedt om å søke sammen i hht. tidligere koordineringsarbeid, og noen miljøer 

oppfordres til ytterligere koordinering1 med andre aktuelle miljøer. Fasilitetene kjenner eget 

servicetilbud best og forventes å se muligheter til enda bedre og samordnet virksomhet enn i dag. 

Det forventes en samlet søknad fra miljøer som gir service innen beslektede teknologier.  

Fagråd for kjernefasiliteter vil innstille og legge fram for UiO:Livsvitenskap for endelig beslutning  

Det bes om at søknader sendes i ePhorte på sak 2014/5861 innen fristen 10. september. 

 

 

                                                           
1 Med «Koordinering» menes i denne sammenheng f.eks. geografisk samling/felles lokasjon, felles portal inn for brukere, 

samarbeide om tilbud til kunder som sikrer kapasitetsutnyttelse av hele instrumentparken, økt bruk av kjernefasilitet ved å tilby 
hands-on kurs, seminarer rundt felles teknologi, kompetansedeling på alle ansattnivåer f.eks. samarbeide om å sikre kompetansen 
til serviceingeniører ved hospitering/etablere kompetanse- og erfaringsdelingsarenaer el.l, definering av samarbeid og 
arbeidsdeling, felles søknader om eksterne midler, sammen fremhandle mer prisgunstige servicekontrakter enn enkeltvis 
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Med hilsen 

 

Kristel M. J. Skorge 

avdelingsdirektør 

Vibeke Alm 

seniorrådgiver 

 

Kopi:  Det medisinske fakultet, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og  

            Det odontologiske fakultet, UiO:Livsvitenskap 

 

Vedlegg:  Vedlegg 1  -  Oversikt over inviterte søkere 

                  Vedlegg 2  - Søknadsskjema 
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