Forskningsrådet - Støtteordninger
INTPART
Utlysingen av Intpart ligger nå ute på Forskningsrådets hjemmesider med søknadsfrist 24.mai.
Ordningen skal bidra til økt omfang og høyere kvalitet og relevans i det faglige samarbeidet med
utvalgte land særlig gjennom gode koblinger mellom høyere utdannings- og forskningssamarbeid.
Det skal også åpne for samarbeid med arbeids- og næringsliv, der dette er relevant. 12 klynger er
hittil med i Intpart-samarbeid.
Programmet etterstreber en portefølje som dekker alle de åtte landene: Brasil, Canada, India, Japan,
Kina, Russland, Sør-Afrika og USA, og som består av nye og etablerte partnerskap. I år er det i tillegg
en pilotutlysing som omfatter Tyskland og Frankrike.
http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/INTPART/1254025343227?lang=no
Reisestøtte

Forskningsrådet har en enkel støtteordning, Bilat Reisestøtte, som skal gå til direkte kostnader
knyttet til reise og opphold i forbindelse med bilaterale møter. Hensikten med støtten er å finne
mulige samarbeidspartnere til fremtidige bilaterale, næringsrettede prosjekter i Brasil, Canada, India,
Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika og USA. Søkerne vil være norske bedrifter eller FoU-institusjoner
med pågående eller nylig avsluttede prosjekter (maks to år siden) i Forskningsrådets næringsrettede
portefølje. Enkeltpersoner kan ikke søke. Ordningen vil gjelde for blant annet innovasjonsprosjekter
og kompetanseprosjekter i næringslivet, klynger og klyngepartnere i Norwegian Innovation Clustersprogrammet, Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) mm. Løpende utlysing.
http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/INTBILAT/1254021038817/p1173268235938?progId=1
253970509742&visAktive=true
Prosjektetableringsstøtte – Horizon 2020
PES2020 er ett av flere virkemidler i Forskningsrådet som skal bidra til å styrke norsk deltakelse i
H2020 og oppnå økt retur i form av prosjektfinansiering fra H2020. Konkurransen om midler er stor,
og utforming av gode søknader krever kunnskap, tid og ressurser. PES2020 skal bidra til å avlaste
kostnader for norske søkere forbundet med utforming av prosjektforslag. PES2020 skal videre bidra
til generell kompetanseheving om deltakelse i H2020 blant norske søkere, og til
• at kvaliteten på innsendte søknader blir bedre
• at antall søknader med norsk deltakelse går opp
• at nye søkere mobiliseres til å delta i EU-prosjekter
Løpende utlysing.
http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/PES2020/1253990770913?lang=no
Også her kan man søke reisestøtte løpende:
http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/PES2020/1254017093908/p1173268235938?progId=1
253990770713&visAktive=true

Prosjektverksted
Forskningsrådet arrangerer prosjektverksteder rundt om i landet både for enkeltbedrifter og for
samarbeidsprosjekt i klynger. Målet med kurset er å gi deltakerne redskapene og ferdighetene for å
utvikle et godt forskningsprosjekt. Man vil få et teoretisk og praktisk grunnlag for å forstå hva et godt
forsknings- og utviklingsprosjekt er og krever.
Kursene er gratis. Forestående kurs er (klikk på lenken for påmelding):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tromsø 4. mai
Stavanger 10. mai
Oslo 16. mai
Alta 23. mai
Kristiansand 24. mai
Bergen 16. juni
Bergen 23. august
Oslo 24. august
Horten 31. august
Kristiansand 6. september

Det tilbys også individuelle samtaler med en rådgiver i etterkant av Prosjektverkstedet.
http://www.forskningsradet.no/no/Artikkel/Prosjektverksted_2017/1254017828382
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