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Arbeidsplan søknader Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur
(INFRASTRUKTUR)
Det vises til utlysning av INFRASTRUKTUR på Forskningsrådets hjemmeside og møte
mellom fakultetene og rektoratet 18. juni 2010 der følgende arbeidsplan for utarbeiding av
søknader fra Universitetet i Bergen til INFRASTRUKTUR ble vedtatt:
Onsdag 22. september 2010 - frist for fakultetene til å melde inn en prioritert liste over
søknader.
Fredag 1. oktober 2010 – frist for universitetsledelsen til å legge fram forslag til UiBs
prioritering til INFRASTRUKTUR.
Fredag 8. oktober 2010 – møte mellom fakultetene og rektoratet for å drøfte og
godkjenne UiBs søknad.
Det legges til grunn at den endelige søknaden fra UiB utarbeides i nær dialog med
fakultetene.
Det vil være hensiktsmessig å gruppere søknadene til INFRASTRUKTUR i søknader som
omfatter deltakelse i satsinger på ESFRI roadmap og søknader om etablering av nasjonal
infrastruktur.
Fakultetene bes derfor gruppere sine prioriterte søknader på følgene temaer:
ESFRI-søknader der UiB er tildelt et nasjonalt koordineringsansvar av
Forskningsrådet og er i posisjon til å søke om midler til konstruksjonsfasen til fristen
13.10.2010.
ESFRI-søknader der UIB vil delta som partner. Dette gjelder søknader der det vil
være viktig for UiB å delta i nettverk koordinert av andre institusjoner, og/eller vil bidra
med egen komplementær infrastruktur og kompetanse.
Søknader om etablering av nasjonal infrastruktur med UiB som vertsinstitusjon.
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For mindre utstyrsenheter bes fakultetene vurdere om kanal 3 (avskrivning av egne
utstyrsinvesteringer som del av driftskostnader for å gjennomføre eksternt finansierte
prosjekter), eller kanal 2, søknader om utstyrsbevilgninger knyttet til gjennomføring av
forskningsprogrammer i regi av NFR, kan være mulige alternativer.
Når det gjelder bl.a ESFRI presiseres følgende: Norske institusjoner eller konsortier som
ønsker å delta i internasjonale infrastrukturer må søke den nasjonale satsingen på
forskningsinfrastruktur i samsvar med utlysningene.
Dette gjelder søknader om realisering av den norske delen (noden) av internasjonalt
distribuert infrastruktur, nødvendig samfinansiering av paneuropeisk infrastruktur eller felles
tjenester/installasjoner, og eventuelt medlemskap i felles paneuropeiske driftsorganisasjoner,
herunder forskningsinfrastruktur på ESFRI-roadmap.
Søknader for realisering av norsk deltakelse i ESFRI må være godt koordinert med arbeidet i
Preparatory phase og må inneholde konkrete planer for utformingen av den norske
infrastrukturen det søkes om og den internasjonale deltakelsen.
Den faglige og strategiske vurderingen av prosjektene vil ta hensyn til at endelige planer for
den internasjonale organiseringen og arbeidsdelingen i prosjektene i Preparatory phase ikke
nødvendigvis er fullført.
”ESFRI”-søknader må inkludere hele kostnadsbildet. Dersom den internasjonale delen ikke
er endelig formulert, må søknaden inkludere en vurdering/estimat av kostnadene.
Forskningsavdelingen står til disposisjon med ytterligere opplysninger på forespørsel.
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