
Nasjonal satsing på 
forskningsinfrastruktur 

(INFRASTRUKTUR) 



Stortingsmeldingen om Antarktis: 
forskningsaktiviteten har en overordna verdi

for norske interesser og norsk politikk i 
Antarktis. 
Norge skal være en sentral aktør innenfor 

kunnskapsutviklingen og ikke bare en 
tilrettelegger. 



Ramme

• Til søknadsfristen i okt. er det satt av en ramme på 
inntil 700–900 millioner kroner. 

• Utlysningen gjelder forskningsinfrastrukturer som 
er så godt forberedt at investering kan starte i løpet 
av 2019.

• Forskningsrådet kan tildele midler til 
forskningsinfrastruktur for en periode på inntil fem 
år.



Prosessen

• Obligatorisk skisse som grunnlag for å senere kunne 
sende inn søknad 

• Frist for innsending av skisse er 15. mai 2018.
• Hovedutlysningen søknadsfrist 10. oktober. Den vil 

kun være åpen for søknader som er basert på en 
skisse sendt inn til søknadsfristen i mai. 



INFRA-TROLL – increased utilization of Troll 
Research Station in Dronning Maud Land
Partners: Norwegian Polar Institute, University of Oslo, 
Norwegian Institute for Air Research, and NORSAR 

• Module I: Atmosphere (Wojciech J. Miloch, UiO)

• Module II: Solid Earth (Johannes Schweitzer, NORSAR)

• Module III: Marine module: Ice shelf and marine observatories (Laura de 
Steur, NPI)

• Module IV: Wildlife monitoring in Dronning Maud Land (Sebastien 
Descamps, NPI)

• Module V: Common Remotely Piloted Aircraft (RPA) service (Øystein 
Mikkelborg, NPI)

• Module VI: common data infrastructure (Stein Tronstad, NPI)



Hva kan det søkes om?

• midler til etablering av alle typer 
forskningsinfrastrukturer av nasjonal viktighet slik 
dette er definert i Verktøy for forskning – del I: 
Nasjonal strategi for forskningsinfrastruktur (2018-
2025) (publiseres i mars 2018)

• midler til fornyelse eller utvidelse av eksisterende 
forskningsinfrastrukturer av nasjonal viktighet

• midler til samordning og tilretteleggelse av felles 
tjenester basert på eksisterende 
forskningsinfrastrukturer



Hva kan det søkes om
• Med forskningsinfrastruktur menes avansert vitenskapelig 

utstyr og store utstyrsfasiliteter, elektronisk infrastruktur, 
samt vitenskapelige databaser og samlinger. 

• Det kan søkes om midler til investering, etablering og 
installasjon av ny – eller oppgradering av eksisterende –
forskningsinfrastruktur

• Små enheter kan utgjøre en del (utbedring/oppgradering) 
av en større forskningsinfrastruktur av nasjonal viktighet
eller være en del (lokal node) av en større nasjonalt 
koordinert infrastruktur. 

• I særskilte tilfeller kan det søkes støtte til å grunnfinansiere 
drift av forskningsinfrastruktur. 

• Søknaden må beskrive hvordan den nye infrastrukturen 
relaterer seg til eksisterende nasjonale og internasjonale 
forskningsinfrastrukturer. 



Vedrørende utstyret

• Normalt vil utstyr og programvare som finansieres 
gjennom INFRASTRUKTUR, være standardløsninger som 
kan anskaffes i markedet. Under visse forutsetninger 
kan det likevel søkes om midler til utvikling av utstyr og 
programvare. 

• Forutsetningene er at søker dokumenterer følgende: 
• at det skal etableres og settes i drift en tjeneste for forskning i 

regi av prosjektet 
• at det ikke finnes egnede løsninger på markedet 
• hvem som er brukerne og at brukermiljøet har et uttalt behov 

for utstyret/programvaren 
• at metoden/teknologien som ligger til grunn for utviklingen er 

demonstrert å fungere i et relevant miljø (Technology 
Readiness Level 6 etter EU-definisjon). 

Samtlige punkter må dokumenteres.



Vedrørende datainnsamling

• Det kan søkes om midler til 
• anskaffelse og etablering av utstyr og verktøy (herunder IT-

verktøy) for å samle inn data for forskning 
• tekniske systemer for kvalitetssikring og klargjøring av data 

for bruk i forskning 
• tekniske systemer for arkivering og tilgjengeliggjøring av data 

for forskning 

• Det er en forutsetning for støtte at det dokumenteres 
hvem som er brukerne av dataene, og at brukermiljøet 
har et uttalt behov for dataene i sin forskning. 

• Andre kostnader knyttet til datainnsamling, støttes ikke 
av INFRASTRUKTUR.



Eksempler på infrastruktur det 
ikke kan søkes om 
• Det kan ikke søkes om midler til basisutstyr som det er 

rimelig at flere forskningsinstitusjoner har. Utstyr som 
ikke er av nasjonal viktighet kan delvis finansieres 
gjennom bidrag i forskningsprosjekter finansiert av 
Forskningsrådets øvrige programmer. 

• INFRASTRUKTUR støtter i hovedsak investeringer i ny 
og oppgradering av eksisterende 
forskningsinfrastrukturer. Infrastrukturenes 
driftskostnader skal dekkes av de prosjekter som 
anvender forskningsinfrastrukturene, så langt dette er 
mulig. INFRASTRUKTUR kan bidra til finansiering av drift 
av infrastrukturer i en oppstartsfase, men vil være 
restriktiv med å gi støtte til langsiktig grunnfinansiering 
av infrastrukturenes drift. 



Skisse, deadline 15. mai

• Tittel og kontaktinformasjon
• Kategori
• Hovedområder
• Kort beskrivelse av infrastrukturen (maks 3 sider)
• Foreløpig budsjett og kostnader (maks 1 side)
• Liste over kontaktpersoner



Kort beskrivelse av infrastrukturen 
(maks 3 sider)
• Hva infrastrukturen består av (type utstyr, personell, mm)

• Hvilke tjenester infrastrukturen skal levere

• Hvilke brukermiljøer infrastrukturen er tenkt å skulle betjene (fagområder og type 
brukere)

• Om dette er en ny infrastruktur eller en oppgradering/utvidelse av en eksisterende 
infrastruktur 

• Om infrastrukturen er lokalisert (på ett sted) eller distribuert (flere noder lokalisert på 
ulike steder), og hvor eventuelle noder skal plasseres 

• Hvordan denne infrastrukturen relaterer seg til allerede eksisterende infrastruktur (vil den 
være et supplement/komplementær, vil den inngå i et samarbeid med eksisterende 
infrastrukturer)

• Om det vil være behov for ressurser til datalagring, beregninger eller andre e-
infrastrukturtjenester 

• Om skissen gjelder deltakelse i internasjonalt infrastruktursamarbeid, skal det fremgå om 
dette gjelder en infrastruktur som er lokalisert utenfor Norge (i så fall hvor) eller om dette 
gjelder investeringer i en norsk node som i en distribuert internasjonal infrastruktur



Foreløpig budsjett og kostnader 
(maks 1 side)
• Sett opp en skisse til budsjett (tabeller pluss 

forklarende tekst) for finansiering for 
etablering/oppgradering som antyder 

• total kostnad for prosjektet
• beløpet dere har tenkt å søke om fra Forskningsrådet

• Kort beskrivelse av kostnader og finansiering, inkl. om 
dette kun gjelder kostnader til etablering/oppgradering 
eller om det er tenkt søkt støtte også til drift.


