
Utlysning av ressurser til fremragende forskningsmiljøer 

VID lyser ut ressurser til fagmiljøer som i perioden 2020-2023 har potensial til å utvikle fremragende 
forskningsmiljøer.  

Utlysningen baserer seg på VIDs hovedstrategi (2018-2028) og forskningsstrategi (2019-2023): 

«Strategi 2018-2028 forutsetter at VID «strekker seg» og utvikler enkelte fremragende 
miljøer, både nasjonalt og internasjonalt. Det er ønskelig å identifisere forskningsmiljøer ved 
VID innenfor VIDs prioriterte temaområder, og innenfor eller på tvers av de ulike 
forskningsgruppene, som bør styrkes ressursmessig (driftsmidler, stipendiater, 
prosjektledelse, forskningsstøtte) på bakgrunn av et særskilt potensial for å posisjonere seg 
nasjonalt og internasjonalt, og på sikt gi grunnlag for søknader om å opprette sentre for 
fremragende forskning/utdanning (SSF/SFU). En tildeling av ekstra ressurser skal være 
konkurransebasert, og skal skje basert på kriterier som er kjent. Det vil være en forventning 
om at slike satsinger resulterer i tilslag på søknader om ekstern finansiering, styrket 
internasjonalt samarbeid og nettverksbygging, og skaper forskningsresultater og 
publikasjoner som høster anerkjennelse nasjonalt og internasjonalt» 

Satsningen vil bli gjennomgått i 2021/22 med tanke på å vurdere en ny utlysning.  

 

Hva menes med fremragende? 

Søknader vil bli vurdert i forhold til kriterier som nevnes senere i utlysningen. Følgende beskrivelse av 
fremragende/eksellent forskning fra en av Norges forskningsråds utlysninger kan gi en pekepinn hva 
som menes med fremragende: 

«Excellent The project’s objectives, research questions and hypotheses are very clearly 
presented and are based on an excellently formulated and highly original project concept. 
The project is in the forefront of its field and will contribute to scientific innovation as well as 
generate important new knowledge. The project is of excellent quality, with no significant 
weak points. Publications in leading scientific journals in the field are highly likely» 

Se for øvrig beskrivelse av kriterier nedenfor, som søknadene vil bli vurdert i forhold til. 

 

Hvem kan søke? 

Søknader fremsendes av fast tilsatte ved VID, og kan enten være forankret i én forskningsgruppe, 
eller være utformet som et felles initiativ på tvers av flere forskningsgrupper. Søknadene skal knytte 
tydelig an til prioriterte temaområder i VIDs forskningsstrategi. Det forventes en tematisk «spissing» 
og samtidig en «kraftsamling» på minimum 3-4 forskere ved VID som står bak søknaden. I tillegg kan 
det knyttes rekrutteringsstillinger og evt. eksterne deltakere, jf. nedenfor (Hva det kan søkes om?).  

Det er en forventning om at søknadene ikke bare utvikler et forskningsprosjekt, men har klare tanker 
om å bygge et forskningsmiljø som bidrar til å videreutvikle VID som utdannings- og 
forskningsinstitusjon. 

 

Hva det kan søkes om? 



• Driftsmidler på inntil 333.000 pr år for perioden 2020-2023 (fire år): Disse kan benyttes til 
aktiviteter og utgifter som støtter opp under søknadens ambisjoner og idé, slik som faglige 
reiser, gjesteforskeropphold, arrangere konferanser/symposier, trykkestøtte. Midlene kan 
også benyttes til bistillinger og prosjektledelse (frikjøp av tid til prosjektleder). 

• Inntil to rekrutteringsstillinger: Én av disse kan lyses ut som en postdoktorstilling, og én 
stipendiatstilling kan gis pliktarbeid, primært inn mot forskningssatsningen det søkes om 
støtte til 

Søknadsprosess 

Det vil bli benyttet en to-stegs søknadsprosess.  

Første runde vil bestå i søknadsskisser på maks. 2000 ord, ekskl. referanseliste. Det forventes ikke at 
det utarbeides budsjett i denne fasen.  

I den andre runden forventes fullstendige søknader på maks 4000 ord, ekskl. referanseliste.  

Søknadene vil i hvert trinn bli gjennomgått av eksterne fagfeller, samt rektor og prorektor for 
forskning. Inntil 5 søknader vil gå videre til runde 2. Til slutt vil 2-3 søknader bli innvilget. 

Det vil bli utformet en mal for søknadene. 

Søknader skal i begge runder skrives på engelsk, og fremsendes til post@vid.no, og merkes «Sak 
18/01900». 

 

Kriterier 

Søknadene vil i begge fasene bli vurdert i forhold til følgende kriterier (som er hentet fra Norges 
forskningsråd sine nye kriterier for vurdering av søknader, i tillegg til et kriterium om strategisk 
tilknytning til VIDs prioriterte temaområder): 

 

Strategisk betydning 

• Tilknytning til VIDs prioriterte temaområder (se ny forskningsstrategi 2019-2023)  

Kvalitet 

• I hvilken grad det foreslåtte arbeidet er ambisiøst, nytenkende og i forkant av 
forskningsfronten  

• Kvaliteten på de foreslåtte forsknings- og utviklingsaktivitetene (inkl. samarbeid med 
internasjonale forskere/forskningsmiljøer, kobling forskning/utdanning, mm)  

Virkning/effekt  

• Potensielle virkninger og effekter av den foreslåtte forskningen  
• Kommunikasjon og utnyttelse 

Implementering/organisering 

• Kvaliteten på prosjektleder og prosjektgruppe 
• Kvaliteten på prosjektets organisering og styring 
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En utfyllende forståelse av kriteriene (kun på engelsk) finnes på NFRs hjemmesider: 
https://www.forskningsradet.no/en/Page/1254037516703  

 

Tidslinje 

Den videre prosessen vil følge denne tidslinjen: 

28.1. 2019: Utlysning av midler 

20. mars: Frist søknader, trinn 1 

15. april: Avgjørelse om hvem som inviteres til å gå videre (inntil fem søknader).  

20. juni 2019: Frist fullstendige søknader, trinn 2.  

15. august 2019: Frist vurdering eksterne fagfeller.  

Ultimo august 2019: Behandling i Forskningsutvalget og endelig avgjørelse av rektor/prorektor.  

Primo september 2019: Utlysning av rekrutteringsstillinger  

1. november 2019: Søknadsfrist rekrutteringsstillinger  

1. desember 2019: Frist sakkyndig vurdering rekrutteringsstillinger.  

Desember 2019: Tilsetting i Tilsettingsutvalget.  

Jan-apr: 2020: Forberedelse prosjektoppstart  

1. april 2020: Oppstart rekrutteringsstillinger. 
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