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Innspill til Norsk veikart for forskningsinfrastruktur
Forskningsrådet oppdaterer Norsk veikart for forskningsinfrastruktur etter hver utlysning og i forkant av
kommende utlysning i Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur (INFRASTRUKTUR). Forrige utlysning
var i oktober 2016 og den kommende oppdateringen av veikartet er planlagt ferdig i mars 2018. Neste
utlysning vil ha søknadsfrist høsten 2018.
Forskningsmiljøene sitter inne med verdifull innsikt om udekkede behov for forskningsinfrastruktur.
Forskningsrådet ønsker derfor innspill fra forskningsmiljøene i forbindelse med kommende oppdatering
av veikartet slik at vi best mulig kan synliggjøre fremtidige behov for ny eller oppgradert infrastruktur
innenfor høyt prioriterte forskningsområder i Norge.
Norsk veikart for forskningsinfrastruktur består av to deler:


Del 1 inneholder såkalte områdestrategier som beskriver Forskningsrådets strategiske tenkning når
det gjelder forskningsinfrastruktur innenfor de ulike fag-, tema- og teknologiområdene, herunder
forskningsmål, eksisterende infrastruktur og behov for ny eller oppgradert infrastruktur. Del 1
beskriver også norsk deltakelse i internasjonale forskningsinfrastrukturer.
Områdestrategiene er ment å fungere som en guide til våre søkere om hva Forskningsrådet vil legge
vekt på i sine prioriteringer under behandlingen av innkomne søknader til INFRASTRUKTUR.
Det er denne delen av veikartet Forskningsrådet ønsker innspill til (se detaljer nedenfor).



Del 2 gir en oversikt over infrastrukturer som hittil har mottatt midler fra INFRASTRUKTUR, samt
over prosjekter som hittil ikke har mottatt midler, men som har fått svært gode vurderinger av
internasjonale fageksperter, og som Forskningsrådets administrasjon mener er viktig for norsk
forskning. Alle infrastrukturene som løftes frem må være av nasjonal viktighet og de må være store
og omfattende innenfor sitt område.
Hovedformålet med denne delen av veikartet er å kommunisere til myndigheter og våre søkere
hvilke større nasjonale og internasjonale prosjekter som Forskningsrådet allerede har besluttet å
investere i eller har anbefalt at Norge bør investere i. Hva som blir prioritert finansiert i fremtidige
tildelinger vil så avhenge av kvaliteten på nye søknader og fremtidig budsjettramme.
Vi understreker for ordens skyld at vi ikke ber om innspill til veikartets del 2. Denne delen utarbeides
på grunnlag av Forskningsrådets tidligere vurderinger av innsendte INFRASTRUKTUR-søknader.
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Institusjonene oppfordres til å gå sammen og utarbeide innspill til utvalgte områdestrategier fra et
samlet nasjonalt fagmiljø. Men også innspill fra enkeltinstitusjoner er velkomne. Utgangspunktet for
innspillene er de ulike områdestrategiene slik de foreligger i forrige versjon av veikartet, den fra 2016.
Innspillene skal konkretisere og begrunne behov for ny eller oppgradering av eksisterende
forskningsinfrastruktur innenfor det aktuelle fag- eller temaområdet. Også den foreslåtte inndelingen i
områdestrategier kan kommenteres. Vi ber om at innspillene skrives i henhold til vedlagte mal.
Det er ingen begrensning på hvor mange innspill hver enkelt institusjon kan bidra til, men vi
understreker at de skal rettes mot forskningsinfrastruktur av nasjonal viktighet, og ikke institusjonenes
basisutstyr. Forskningsinfrastruktur av nasjonal viktighet er definert på denne nettsiden i Verktøy for
forskning – del I: Nasjonal strategi for forskningsinfrastruktur (2012-2017).
Vi ber om at innspillene skiller mellom:
a) Investering i ny og/eller oppgradering av eksisterende forskningsinfrastruktur i Norge.
b) Internasjonalt samarbeid om forskningsinfrastruktur, herunder etablering av ny og/eller
oppgradering av eksisterende norsk(e) node(r) i internasjonal distribuert forskningsinfrastruktur,
samt norsk bidrag til lokalisert internasjonal infrastruktur eller felles tjenester/installasjoner.
Forskningsrådets administrasjon vil vurdere innspillene nøye, og se disse i sammenheng med
prioriteringer i eksisterende nasjonale strategier når områdestrategiene nå blir revidert.
Innspillene sendes på e-post til Forskningsrådet v/ seniorrådgiver Kirsti Solberg Landsverk innen 20.
januar 2018. Vi ber om at de sendes både til post@forskningsradet.no og til ksl@forskningsradet.no.
Eventuelle spørsmål kan rettes til Kirsti Solberg Landsverk (ksl@forskningsradet.no, telefon 932 53 638).
Vi takker på forhånd for innspillene, og ser frem til godt samarbeid med forskningsinstitusjonene i den
forestående oppdateringen av Norsk veikart for forskningsinfrastruktur.
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Vedlegg:


Mal for innspill til infrastrukturer av nasjonal viktighet som støtter opp under nasjonale
forskningsprioriteringer
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