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KLIMAFORSK- stort program for klimaforskning

Hovedmål: KLIMAFORSK skal føre til fremragende forskning til 
beste for samfunnet

Delmål: KLIMAFORSK skal gi

 Økt kunnskap om naturlige og menneskeskapte 
klimaendringer

 Økt kunnskap om effekter av klimaendringer på natur og 
samfunn

 Økt kunnskap om omstilling til et lavutslippssamfunn og 
tilpasning til klimaendringer



Klimasystemet og klimaendringer

Mål: Økt kunnskap om naturlige og menneskeskapte 
klimaendringer


Forskningsbehov - eksempler:

 Observasjoner og prosessforståelse

 Klimavariasjoner og klimaendringer

 Modellering av klimautvikling 

globalt og nasjonalt



Planer for 2019 – KLIMAFORSK

 Forsking for omstilling til lavutslipp og tilpasning til klimaendringer, 
 Samarbeid med BIONÆR, SAMKUL, SAMRISK og 

Europaprogrammet. 
 Inntil 125 mill. kroner
 Frist 10 april

 Fri Klimaforskning – hele programplanen, 
 40 mill. kroner
 Frist 10 april

 Internasjonalt samarbeid/Belmont Forum: 
http://www.belmontforum.org/opportunities/

 Mindre utlysninger: 
 Gjesteforsker (legges ut senere), 
 Arrangementsstøtte (løpende)
 Utenlandsstipend (legges ut senere) 
 Kommunikasjon (løpende)



Fri klimaforskning
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 Åpen utlysning innenfor alle 
temaene som dekkes av 
KLIMAFORSKs programplan

 Utlysningen skal fremme 
klimaforskning med 
vitenskapelig kvalitet i 
internasjonal 
forskningsfront

 Inntil 40 mill. tilgjengelig

 Fyll ut vedlegg med 
relevans til utlysningen



Forskerprosjekt 2019
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 Hvem kan søke?
 Godkjente forskningsorganisasjoner kan 

søke.
 Kun forskningsorganisasjoner kan være 

samarbeidspartnere i prosjektene.

 Krav til prosjektet
 Prosjektleder må ha godkjent 

doktorgrad eller 
førstestillingskompetanse.

 Prosjektperioden kan være 36-72 
måneder.

 Du kan søke om minimum 4 og 
maksimum 12 millioner kroner 

 Oppstart mellom 01.01 2020 og 01.12 
2020



Klimaforsk utlysninger i
2020 og 2021
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 Effekter på natur og samfunn
(2020)

 Klimasystemet (2021)

 Internasjonale utlysninger –
 Mulig nordisk samarbeid

 Belmont Forum

 JPI klima oa.

 Horisont Europa



Felles for ALLE 
nasjonale utlysninger
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 Nye 
vurderingskriterier:

 Kvalitet (Excellence)

 Virkninger og 
effekter (Impact)

 Gjennomførbarhet
(Implementation)
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JPI Climate – JPI 
Oceans

«Next Generation
Climate Science in 

Europe for Oceans»



Next Generation Climate
Science in Europe for Oceans

27.03.2019

Kolumnetittel
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• Observasjoner og jordsystemmodeller 
skal brukes til forskning innen tre tema

– Klimavariabilitet og ekstremer

– Forbedre representasjonen av 
samspillet mellom hav og luft

– Forbedre estimatene av endringer i 
havets fysikk og kjemi forbundet 
med biogeokjemiske sykluser



Next Generation Climate
Science in Europe for 
Oceans

27.03.2019

Kolumnetittel
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• 8 deltakernasjoner

• Budsjett: 8.1 millioner euro 

• Forskningsrådet deltar med totalt 2 
millioner euro for norske forskere

• Krav om minst tre partnere fra tre av 
partnerlandene

• Søknadsfrist: 14. juni 2019

• Antatt finansieringsbeslutning: oktober 
2019

• Prosjektoppstart: januar 2020



POLARPROG -
Polarforskningsprogrammet
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Hovedmål:

POLARPROG skal bidra til å ivareta Norges særlige ansvar 
for å fremskaffe ny forskningsbasert kunnskap i og om de 
polare områdene til det beste for samfunnet

Delmål: 

POLARPROG skal bidra til å øke kunnskapen om: 

• prosesser som styrer polare klima- og miljøendringer, og 
effekten av disse på miljø og samfunn, 

• bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling, og

• geopolitiske, folkerettslige og institusjonelle forhold for 
politikkutforming og bærekraftig miljø- og 
ressursforvaltning. 

Foto: Shutterstock
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1. Bærekraftig 
næringsutvikling

Delmål: Økt kunnskap om 
bærekraftig nærings- og 
samfunnsutvikling

Skal bidra til å følge opp 
Forskningsrådets 
bærekraftstrategi

Styrke kunnskapsgrunnlaget 
for bærekraftig utvikling i 
eksisterende og potensielt nye 
næringer

Foto: Shutterstock



Hovedmomenter

14

• Inntil 37 millioner kroner tilgjengelig

• Prosjektperioden kan være 2-4 år

• Støttebeløp: 4-10 millioner kroner pr 
prosjekt

• Godkjente forskningsinstitusjoner kan søke 

• Det stilles krav om minst en brukerpartner
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2. Belmont Forum CRA 
Arctic II 

«Resilience in Rapidly
Changing Arctic 

Systems»

Foto: Erica Key



Tematiske føringer – Belmont Forum
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Det er syv elementer av resiliens i denne utlysningen

• Arktiske økosystem/klima

- Økosystemtjenester og ytre påvirkninger

• Humane, sosiale og kulturelle elementer (inkluderer 3 elementer)

- Endringer i jakt&fiske, bruk av landområder, språk og 
kommunikasjon

• Kunnskapstyper

- Vestlig kunnskap/forskning og urfolkskunnskap

• Finansielle elementer

- Fra naturalhusholdninger til globale energipriser

• Infrastruktur

- Transport, bredbånd, bygninger/erosjon/permafrost 

Søknader må 
omfatte og 
adressere minst to 
av disse syv 
elementene



Resilience in Rapidly Changing Arctic Systems
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• Ti deltakerland

• Budsjett: 7 millioner euro

• Forskningsrådet bidrar med 6 mill. kroner for norske forskere

• Søknader må inkludere minst tre forskningsinstitusjoner fra minst tre ulike 
land

• Minst én av institusjonene må være fra et land utenfor Europa

• Søknadsteamene må inkludere både samfunnsvitere, naturvitere og minst 
en brukerpartner 

• Søknadsfrist 14. juni

• Prosjektoppstart sent 2019 – tidlig 2020
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