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UiO:Energi utlyser PES-midler for å stimulere til utarbeidelse av Forskningssentre 
for miljøvennlig energi innen samfunnsvitenskapelige fag 

Formål: UiO:Energi ønsker med denne utlysningen å stimulere til at UiOs forskningsmiljøer 
deltar som koordinator eller som hovedpartner i søknader til Forskningssentre for miljøvennlig 
energi innen samfunnsvitenskapelige fag (FME Samfunn). 
 
Om UiO:Energi: UiO:Energi er opprettet som en langsiktig tverrfaglig satsing for forskning, 
utdanning og innovasjon innen energi. Satsingens hovedmål er å styrke UiOs bidrag til 
omstillingen til et bærekraftig samfunn med vekt på å skaffe verden nok energi som er sikker og 
tilgjengelig for alle, og som møter de globale klima- og miljøutfordringene. For mer informasjon se: 
http://www.uio.no/forskning/satsinger/uio-energi/  
 
Om FME Samfunn: Forskningsrådet har etablert ordningen med forskningssentre for 
miljøvennlig energi (FME) som et tiltak som skal fremme konsentrert, fokusert og langsiktig 
forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå for å løse utpekte utfordringer på energi- og 
miljøområdet. FME-sentrene skal bidra til å utvikle løsninger for lavutslippssamfunnet og styrke 
innovasjonsevnen i næringslivet.  
 
Forskningsrådet skal våren 2018 publisere ny utlysning av forskningssentre for miljøvennlig 
energi innen samfunnsvitenskapelige fag (FME Samfunn). Formålet med FME Samfunn 
er at sentrene skal være sterke bidragsytere i utforming av et faktabasert kunnskapsgrunnlag for 
strategiske beslutninger i forvaltning og næringsliv. Sentrene vil også ha en formidlerrolle overfor 
allmennheten. Det foreligger per i dag ingen tematiske føringer for utlysningen, men 
finansieringen vil i all hovedsak komme fra Olje- og energidepartementet. Samfunnsvitenskapelige 
temaer i ENERGI21 og ENERGIX vil derfor være høyst relevante.  
 
FMEene har en varighet på 8 år. Forskningsrådets finansiering er ikke avklart, men er på mellom 4 
og 12 mill NOK per år for de eksisterende FME Samfunn. For FME Samfunn forutsettes det at 
minst 25 % av senterets årlige budsjett skal dekkes av konsortiet bestående av vertsinstitusjonen, 
brukerpartnerne og forskningspartnerne, mens Forskningsrådet dekker maksimalt 75%. 
 
Tentativ plan for prosess for utlysning/søknader/tildeling: MERK, informasjon som gis 
her er ikke publisert av Forskningsrådet, og kun på planleggingsstadiet. Utlysningstekst med 
føringer for tema planlagt utarbeidet i perioden desember 2017/januar 2018. Statsbudsjett og 
tildelingsbrev fra Olje- og energidepartementet er ventet i januar 2018. 
 
Søknaden i 2018 vil gå som en totrinns prosess: 

 Trinn 1: Vår 2018 - obligatorisk skisse som grunnlag for søknad om FME Samfunn med 
oppstart i 2019. Frist: ca 20. mars 2018. 

 Trinn 2: Høst 2018 - full søknad om midler til FME Samfunn med oppstart i 2019 (kun 
etter invitasjon fra Forskningsrådet). Frist: ca 10. oktober 2018. 
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Krav til søknad om PES-midler:  
Det kan søkes om inntil 300 000 NOK. Det er satt av 1 mill NOK til tiltaket.  
 
Søknadene sendes inn ved å fylle ut nettskjema her. Søknaden om PES-midler kan gjerne involvere 
eksterne partnere, men for å komme i betraktning må ansvarlig søker av PES-midler være fra UiO. 
Søknader som involverer flere akademiske disipliner og søknader hvor en UiO-enhet ønsker å være 
koordinator for senteret vil bli prioritert.  
 
Det kan søkes om støtte til følgende tiltak: 
(1) Workshops og/eller reiser for faglig planlegging og posisjonering 
(2) Frikjøp, alternativt innleid forskertid for søknadsskriving 
(3) Konsulentbistand 
 
Det bør utarbeides en plan for arbeidet som inkluderer tiltak for hele søknadsprosessen. Budsjettet 
skal synliggjøre annen støtte og relevant egeninnsats i tillegg til omsøkt beløp fra UiO:Energi. I 
denne forbindelse gjør vi oppmerksom på at det trolig vil være mulig å søke PES-midler til 
utarbeidelse av søknad om FME Samfunn også fra Forskningsrådet. I forrige runde utlyste 
Forskningsrådet PES-midler på inntil 250 000 NOK per prosjekt.  
 
FRIST: Løpende, stenges seks uker før Forskningsrådets frist for innsending av 
skisse (eller når avsatt beløp er brukt opp). 
 
Søknadsbehandling: Det tas sikte på en rask og effektiv søknadsbehandling. Alle søknadene 
avgjøres av direktør for UiO:Energi i samarbeid med leder for søkerens ansvarlige enhet 
(institutt/fakultet). Avgjørelsen vil være basert på faglig kvalitet og relevans for FME Samfunn og 
ansvarlig enhet. Når det foreligger søknader fra forskjellige enheter innen ett og samme område, vil 
avgjørelse om bevilgning/ikke bevilgning tas i samråd med ledere fra samtlige involverte enheter. 
UiO:Energi kan ved behov hente inn uavhengig vurdering av søknadene. 
 
Trenger du mer informasjon?  
Ta kontakt med direktør Vebjørn Bakken (vebjornb@energi.uio.no, tlf 45458107) 
 
Relevante linker: 

 Nettskjema for søknad 

 Informasjon om FMEprogrammet 

 Sentrale dokumenter fra forrige utlsyning av FME Samfunn (2010) 

 Midtveisevaluering av de tre første FME Samfunnsentrene (2015) 

 Relevante program hos forskningsrådet: ENERGIX og CLIMIT 

 ENERGI21 nasjonal strategi  
 
 
Med hilsen 
 
Vebjørn Bakken 
direktør, UiO:Energi 

Katinka Elisabeth Grønli 
administrativ leder 
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https://www.forskningsradet.no/prognett-energisenter/Forside/1222932140861
https://www.forskningsradet.no/prognett-energisenter/FME_Samfunn_dokumenter_2010/1254030879341
https://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=+attachment%3B+filename%3D%22MidtveisevalueringavFMESamfunnrapport2015.pdf%22&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1274506530658&ssbinary=true
https://www.forskningsradet.no/prognett-energix/Forside/1253980140037
https://www.forskningsradet.no/prognett-climit/Forside/1224698003598
https://energi21.no/prognett-energi21/Forside/1253955410614
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Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 

 

 

Kopi til: 

STK Senter for tverrfaglig kjønnsforskning 

KHM Kulturhistorisk museum 

NHM Naturhistorisk museum 

UV Det utdanningsvitenskapelige fakultet 

MED Det medisinske fakultet 

AF SFUI Seksjon for forsknings-, utdanningsstøtte og internasjonalisering 

TF Det teologiske fakultet 

 

 

Saksbehandler: 

Katinka Elisabeth Grønli 

+4722857473, k.e.gronli@energi.uio.no 


