INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSSTRATEGISK
UTVALG
Sted:

Onsdag 15.4.15 klokka 1500-1600. ADM B124 Møterom Hiet

Saksliste:
Sak 7-15 Oppfølging av møte med forskningsutvalget til NTNU.
Sak 8-15 Fellesløftet III / FRIPRO Toppforsk
Sak 9-15 Eventuelt.

Sak 7-15
Innledning:

Oppfølging av møte med forskningsutvalget til NTNU
Kenneth Ruud

Sak 8-15
Innledning:

Fellesløftet III / FRIPRO Toppforsk
Kenneth Ruud

Bakgrunn:
Forskningsrådet vil den 15. april lyse ut midler i et Fellesløft III. Den nye
søknadskategorien kalles FRIPRO Toppforsk. All informasjon om ordningen er ikke
kjent enda, men utlysningen vil være klar på møtetidspunktet. Følgende er rimelig
sikkert:
• Ordningen er tenkt å bidra til å bygge flere internasjonalt ledende
forskningsmiljøer, motivere til å søke ERC og å styrke mulighetene til
mottakerne av midlene til å lykkes i å vinne fram på denne
konkurransearenaen.
• Ordningen er et spleiselag mellom KD og forskningsinstitusjonene (50:50), og
vil ha en total ramme på 1,5 milliarder kr over syv år. 2/3 av midlene (én
milliard kr) lyses ut i årets FRIPRO-utlysning, mens resten er planlagt utlyst i
2017. Dette gjør at det er en stor pott midler som er tilgjengelig i år.
• UiT vil få en ramme på 50 millioner kroner i første runde, dvs. 25 millioner kr
fra Forskningsrådet og 25 millioner kr i egenbidrag fra UiT.
• Hvert prosjekt vil få i størrelsesorden 15-25 millioner kroner, noe som gjør at
UiT vil kunne etablere 2-3 prosjekter. Prosjektene vil ha 4-5 års varighet.
• Det må være minst 6 år siden prosjektleder har disputert.
• Søkere som allerede har eller har hatt et ERC Advanced grant kan ikke søke.
Det kan heller ikke nåværende eller tidligere ledere av SFFer.
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Prosjektbeskrivelsen til FRIPRO Toppforsk vil være på 15 sider.
Søknadene vil vurderes av internasjonale ekspertpaneler. Universitetene vil
selv kunne velge blant de høyest rangerte prosjektene fra egen institusjon, dvs.
de med karakter 6-7.
Søknadene vil vurderes utfra følgende kriterier:
o Ground-breaking nature and potential impact of the research project.
o Scientific approach
o Principal investigator – intellectual capacity and creativity
o The research group
o Overall assessment
Mottakere av midlene vil måtte forplikte seg til å søke ERC i løpet av
prosjektperioden. Dersom mottakerne av midlene ikke innfrir dette kravet, vil
de etter dette ikke kunne søke om midler fra FRIPRO.
Søknadsfrist vil være 27. mai.
Etter krav fra Forskningsrådet vil UiT innen 29. mai sende et støttebrev der
samtlige søknadsinitiativ nevnes.

Tenkt intern prosess:
• AFU har invitert lederne av forskningsseksjonene og aktuelle forskere til et
eget informasjonsmøte om ordningen den 16. april.
• Egenbidraget ved UiT skal finansieres av enhetene selv. Som egenbidrag kan
enhetene benytte friske midler og rekrutteringsstillinger.
• Enhetene skal identifisere potensielle søknadsmiljøer, og basert på
utlysningskriteriene i samråd med kandidatene velge hvilke som bør søke
FRIPRO Toppforsk og hvilke som bør søke FRIPRO eller andre
finansieringskilder.
• For å sikre god konkurranse om midlene er det ønskelig at de aktuelle
fakultene mobiliserer 2-3 søkermiljøer, slik at UiT samlet sender 8-12
søknader til Toppforsk.
• Ved utvelgelse av prosjekter internt ved UiT, i den grad totalkarakteren på de
evaluerte søknadene ikke skiller prosjektene, så vil universitetsledelsen ved
utvelgelsen legge hovedvekt på prosjektenes overordnede kvalitet og grad av
nyskapning.

Sak 9-15
•

Eventuelt.

Neste møte avholdes i Oslo. Møtet blir om ettermiddagen den 4. juni med
påfølgende middag. PV sender egen e-post om hotell, tidsplan og andre
praktiske forhold
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