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Posisjoneringsmidler for 2010 fra Norges forskningsråd/Universitetet i Bergen
Det kan nå søkes om posisjoneringsmidler fra Norges forskningsråd/Universitetet i Bergen
for forskere som skal søke på utlysninger under det 7. rammeprogram med frist i løpet av
våren 2010.
Søknadsfrist settes til tirsdag 9. februar 2010.
Det er gjort endringer i kriteriene for tildeling av Pes-midler som innebærer en konsentrasjon
om følgende type utlysninger:
- forberedelse av prosjekter i EUs 7RP (herunder utlysinger kunngjort sommeren 2009 med
frist i 2010),
- ERC Advanced Grants – kunngjort høsten 2009
- aktiviteter i randsonene av rammeprogrammet (for eksempel JTI-er, Eurostars, ERA-Net)
- utlysninger i regi av ERA-NET
- EUREKA og forskningsutlysninger innenfor EØS-finansieringsordningen
- IKT-delen av CIP (Competitiveness and Innovation Framework Progrmme)
Det gis ikke støtte til generell posisjoneringsaktivitet som ikke kan knyttes til en konkret
utlysning.
Det kan søkes om inntil kr 150.000,-. Midlene kan nyttes til organisering/deltakelse i
workshops/seminarer, reiser, assistanse til søknadsskriving. Reiser for potensielle
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konsortiepartnere godkjennes ikke. Eventuell bevilgning må benyttes i 2010 (NFR-krav).
Øvre grense for individuelle søknader er satt til kr 25.000,- (ERC).
Størrelsen på bevilgningene vil være avhengig av den enkeltes rolle i prosessen med å
utvikle søknad til FP7-programmene, uavhengig om en er partner eller koordinator. Alle
forskerne oppfordres på det sterkeste til å ta initiativ i prosjektplanleggingsfasen for å påvirke
den endelige utformingen av prosjektsøknaden og/eller for å påvirke framtidige FP7utlysninger.
Søknader om posisjoneringsmidler må sendes på vedlagte formular til Forskningsavdelingen
på mary.helle@fa.uib.no. Søknader må ha instituttledelsen anbefaling/godkjenning.
Søknadene vil bli prioritert i samråd med det respektive fakultet.
Ytterligere informasjon om FP7 kan fås ved henvendelse til Forskningsavdelingen.
Nyttige telefonnummer til Forskningsavdelingen
Kontakt

Tel (+47-)

Anne Marie Haga

555 838 65

Anja Hegen

555 82012

Sumathi Subramaniam-Håvik 555 84959/86824
Emmanuel Babatunde

555 89737

Mary Helle

555 84996

Ny utlysing av PES-midler for H-2010 vil bli annonsert når forventet EU-utlysninger for
2010/11 er kunngjort, sannsynligvis i løpet av juli måned.

Svenn-Åge Dahl
konst. avdelingsdirektør
Mary Helle
førstekonsulent

Vedlegg:
Søknadsformular (for å åpne vedlegget i word format, klikk på vedleggets dokumenttittel (i ePhorte). Da vil man få opp
dokumentet både i pdf og som word.doc (produksjonsformat)

