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Utlysing av såkornmidler for økt innsats innen bærekraftig energiforskning fra 

UiO:Energi, høsten 2018 

 

Formål og overordnet ramme: UiO:Energi ønsker med denne utlysningen å stimulere til 

aktivitet som kan styrke og støtte energirelatert forskning i tilknytning til de store internasjonale og 

nasjonale utlysninger, som Horisont 2020 og ENERGIX. For å styrke oppbyggingen av relevante 

fagmiljøer ved UiO, støtter UiO:Energi også tiltak som er rettet mot økt samarbeid internt og 

eksternt. Tiltak som styrker internasjonalt samarbeid vil bli prioritert.  

Det kan søkes om inntil 400 000 NOK. FRIST 15. november 2018 

Prosjektsøknadene eller tiltakene bør tematisk falle inn under et av UiO:Energis fire definerte 

innsatsområder eller kombinere flere av disse.  Det settes krav til høy faglig kvalitet på de tiltak 

som igangsettes. Tildeling skal gis innenfor rammene av UiO:Energis mandat. Midlene som 

bevilges via UiO:Energi krever forankring på enhetene1.  

Bakgrunn: UiO:Energi er opprettet som en langsiktig tverrfaglig satsing for forskning, utdanning 

og innovasjon innen energi. Formålet med UiO:Energi er å utvikle og formidle kunnskap for 

omstilling til bærekraftige energisystemer og bærekraftige samfunn og å sikre alle tilgang til energi 

som er ren, rimelig, sikker og sosialt rettferdig.  

UiO:Energi har identifisert fire innsatsområder der satsingen skal konsentrere sin innsats 

fremover. Materialer for energi, Energisystemer, Karbonfangst- og lagring (CCS) og 

Energiomstilling og bærekraftige samfunn.  

Utlysning og krav til søknad: Søknadene sendes inn ved å fylle ut nettskjema her. Søknaden 

kan gjerne involvere eksterne partnere, men for å komme i betraktning må ansvarlig søker være fra 

UiO. Søknader som omfatter flere akademiske disipliner vil bli prioritert. Det vil også legges vekt 

på tiltak for økt samarbeid med eksterne aktører, internasjonalisering og likestilling. Tiltakene må 

påbegynnes i 2018-19 og bør avsluttes innen utgangen av 2020. 

                                                           
1 UiO:Energis midler skal brukes til koordinering, oppstart og styrking av aktiviteter. Det er et krav at et 
vertssenter/institutt/fakultet støtter søknaden. For at aktivitetene skal finansieres over tid, vil det normalt også være 
nødvendig med egenfinansiering fra enhetene og/eller finansiering via eksterne kilder.  

https://www.uio.no/forskning/satsinger/uio-energi/forskning/
https://www.uio.no/forskning/satsinger/uio-energi/om/mandat/
https://skjema.uio.no/104760
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Det anmodes om at søkerne spesifiserer hvilke fremtidige utlysninger (fra NFR, EU eller andre) 

som er relevante for de tiltak det søkes støtte til. Det kan også søkes støtte til å bygge opp 

forskningsmiljøer som bidrar til å styrke innsatsområdene, uten at det spesifikt er planer om å søke 

eksternfinansierte prosjekter i perioden. Det må beskrives hvordan tiltak/ene skal bidra i 

utvikling/videreutvikling av det/de aktuelle fagområdene som er involvert.  

 

Det kan søkes om støtte til følgende formål: 

(1) Workshops og/eller reiser for faglig planlegging og posisjonering  

(2) Åpne seminarserier, der en enhet ved UiO er hovedarrangør  

(3) Lengre tids frikjøp, alternativt innleid forskertid for søknadsskriving 

(4) Engasjement av forskere, fortrinnsvis i II’er stillinger, fra andre nasjonale/internasjonale 

institusjoner for å styrke egen kompetanse og sikre langsiktig samarbeid 

(5) PhD/Post.Doc/Forskerstillinger er aktuelle tiltak for mer modne 

prosjekter/forskningssamarbeid. UiO:Energi har ikke tilstrekkelige midler til å 

fullfinansiere denne type stillinger, men det kan søkes om ‘brofinansiering’ ved 

oppstart/avslutning av stillingsperioder. Det kan også søkes om delfinansiering av 

midlertidige stillinger for hele tilsettingsperioden.   

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 ansvarlig enhet så 

vel som for den overordnete profil for UiO:Energi. Når det foreligger søknader fra forskjellige 

enheter innen ett og samme område, evt stilling(er), vil UiO:Energi vurdere å samkjøre behandling 

og tildeling. Avgjørelse om bevilgning/ikke bevilgning tas da i samråd med ledere fra samtlige 

involverte enheter. Søknader med tiltak i kategori 4) og 5) vil bli sendt ut til kort uavhengig faglig 

vurdering. Vi anmoder derfor søkerne om å foreslå minimum to uhildede2 referee til sin søknad. 

UiO:Energi står fritt til å hente inn vurdering også fra refereer som ikke er foreslått av søkerne. 

Direktør for UiO:Energi og medlemmer av styret til UiO:Energi vil ikke bli benyttet som 

uavhengige sakkyndige.  

Lurer du på noe, ta kontakt med direktør Vebjørn Bakken  

(vebjornb@energi.uio.no, tlf 45458107) 

Seed funding for supporting sustainable energy research from UiO:Energy, fall 2018 

 

Purpose and format: Through these seed funding grants, the UiO:Energy strives to stimulate 

activities that can strengthen and support UiO’s energy and energy -related research in relation to 

major international and national calls, e.g. Horizon2020 and ENERGIX. To strengthen the 

development of relevant research groups at UiO, we also support activities that involve 

                                                           
2 Ordinære krav til habilitet, herunder ikke være involvert i søknad/prosjekt, ikke ha personlige relasjoner til søkeren, 
og ikke på andre måter ha egeninteresse i utfallet 

mailto:vebjornb@energi.uio.no
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collaboration between different researchers as well as external research partners and stakeholders. 

International collaborations will be prioritized.  

Maximum funding per application is 400 000 NOK. Deadline 15th November 2018 

 

The proposed projects should thematically cover one or more of the four identified main research 

areas identified by UiO:Energy and lie within the scope of our mandate. The proposals will be 

evaluated mainly on the scientific quality of the proposed projects/activities. The funds awarded by 

UiO:Energy are given to support the home institution of the applicants, and require their 

approval3.  

 

Background: UiO:Energy is one of three interdisciplinary strategic research areas at the 

university – focused on advancing new ways of using energy to reduce global climate change and 

environmental challenges.  

 

UiO:Energy has identified four main research areas across the university: Energy Transition and 

Sustainable Societies, Carbon Capture and Storage, Energy Systems and Materials for energy. 

 

Information on the call: Applications should be sent using this webform. The application may 

involve external partners, but in order to be considered for seed funding, the main applicant must 

come from UiO. Applications that involve researchers covering several academic disciplines, 

involve external partner, internationalization and/or promote gender equality and diversity will be 

prioritized. The activities should start in 2018-19 and end by 2020. 

If relevant, please describe which calls for external funding that are relevant for the applied project 

(from RCN, EU or others). You may also apply for funding to strengthen a research area/group that 

will strengthen the development of the main research areas, without planning to apply for external 

funding during the see funding period.  

Describe how the different activities will help develop and strengthen the research area/s involved 

in the project.  

Seed funding may cover the following activities 

(1) Workshops and/or travels for development and positioning of scientific projects/groups  

(2) Open seminar series where units at UiO are main organizers 

(3) Expenses in relation to writing an application for UiO researchers or external 

collaborators/consultants  

(4) Temporary appointment of researchers, mainly as Prof II’s, from other national and 

international academic partners to strengthen the research group and long-term 

collaborations  

                                                           
3 UiO:Energy should fund coordination, initiation of new initiatives and/or strengthening of ongoing activities. The 
host department/center/faculty must support the application. In order for the activities to be supported in the long 
run, it generally requires that the home institution/s also contribute by own funding or that other external funding is 
secured.  

https://www.uio.no/english/research/strategic-research-areas/uio-energy/research/
https://www.uio.no/english/research/strategic-research-areas/uio-energy/research/
https://www.uio.no/english/research/strategic-research-areas/uio-energy/about/mandate/
https://skjema.uio.no/104760
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(5) PhD/Post.Doc/Researcher positions. This is a measure for strengthening more mature 

projects/research collaborations. UiO:Energy does not generally have the funding for full 

financing of such temporary positions, but we may cover shorter periods e.g. at the 

start/end of a given position provided by a home institution. You may also ask for partial 

coverage of temporary positions.  

Application processing: We aim for an efficient application processing. All applications will be 

evaluated and awarded by the Director of UiO:Energy in cooperation with the head of the host 

institutions involved. The evaluation will be done based on scientific quality and relevance for the 

host dept/centre as well as for the overall profile for UiO:Energy. When there are applications 

within the same area from different units, UiO:Energy may consider merging the evaluation of the 

applications and subsequently allocation of funding. Decision on funding is taken in consultation 

with leaders from all involved entities. Applications involving activities falling under category 4) 

and 5) above, will be evaluated by external referees. When relevant, applicants are therefore kindly 

asked to nominate at least two impartial referees. UiO:Energy may also choose to use referees that 

are not proposed by the applicants. The Director of UiO:Energy and members of the UiO:Energy 

board will not be used as referees. 

For information about the call, please contact Director Vebjørn Bakken  

(vebjornb@energi.uio.no, tlf 45458107) 

 

Please note, if discrepancies, the Norwegian version of the call is the valid one. 

 

Vebjørn Bakken 

Director 

Katinka Elisabeth Grønli 

Head of Administration 

 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
 

 
 
Kopi til: AF SFUI Seksjon for forsknings-, utdanningsstøtte og internasjonalisering, KHM 
Kulturhistorisk museum, TF Det teologiske fakultet, STK Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, 
NHM Naturhistorisk museum, MED Det medisinske fakultet, UV Det utdanningsvitenskapelige 
fakultet. 
 
Saksbehandler: Katinka Elisabeth Grønli, +4722857473, k.e.gronli@energi.uio.no 
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