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Innledning: 

FRIPRO Toppforsk er rettet mot forskingsmiljø som har potensial til å bli blant de 

internasjonalt ledende. Prosjektene får 15–25 millioner i støtte over fire til fem år. Et av 

målene med FRIPRO Toppforsk er å bidra til at flere norske forskingsmiljø skal kunne hevde 

seg i konkurransen om midler fra ERC. FRIPRO Toppforsk er utformet slik at det skal være 

mulig å søke både FRIPRO og ERC uten å måtte gjøre store endringer i søknaden. Det er et 

krav at de som får innvilget FRIPRO Toppforsk-søknaden sin, søker ERC om støtte før de igjen 

kan søke om midler fra FRIPRO. 

 

Forskningsrådets FRIPRO Toppforsk Fellesløftet-utlysning er et spleiselag på toppnivå 

mellom Forskningsrådet og forskningsinstitusjonene. Ekspertpanelene i FRIPRO er nå ferdige 

med evalueringen av Toppforsk-søknadene i Fellesløftet III trinn 2, og prosessen med endelig 

å fastsette hvilke prosjekter som skal få bevilgning i denne runden er i ferd med å lande. UiO 

har fått tilsendt en oversikt fra Forskningsrådet over søknader fra UiO som har fått karakter 

6 eller 7. Det er ut fra denne listen prosjektene skal velges. 

 

Totalbudsjettet for Fellesløftet i denne runden er 500 millioner kr. over fem år. UiOs andel er 

80 millioner, som er 32 % beregnet av utbetalte FRIPRO-midler til institusjonene i perioden 

2012-15. UiO får med dette totalt 6-7 prosjekter innvilget i denne runden, avhengig av 

søknadsbeløp.  

 

Saksframstilling: 

Fakultetsstyret godkjente i juni å bruke 62,5 mill til Toppforsk i denne runden, beregnet for 5 

prosjekter over 5 år (50:50 samfinansiering med Forskningsrådet, dvs 12,5 mill av 25 mill pr. 

prosjekts totalbudsjett). Fakultetet hadde på dette tidspunkt sett for seg at hvert prosjekt 

fikk 12.5 mill fra Forskningsrådet.  

 

MED sendte inn 17 søknader, og har fått imponerende totalt 10 på listen over støtteverdige 

søknader (5 fikk karakteren 7 og 5 fikk karakteren 6). MED innstilte alle 5 Toppforsk med 

7’ere for å være med i konkurransen med de andre fakultetene.  UiO har totalt 35 Toppforsk-

prosjekter. UiO ser for seg nå et scenario at 10 prosjekter skal gå videre. Det betyr at 



egenandelen fra UiO sin side vil øke for hvert prosjekt. MED har fått et klarsignal fra UiO på 

at vi kan få 2 av de 10 toppforsk-prosjektene som UiO skal velge mellom.  

 

Fakultetet ber nå om at fakultetsstyret støtter MEDs ledelse slik at vi allikevel kan tildele et 

toppforsk prosjekt til 3 av de 5 prosjektene fra MED.  

 

Grunnen til det er at fakultetets tre første prioriterte prosjekter er fra fakultetets mest 

talentfulle unge forskere som er enere i sine fagfelt. De publiserer alle tre i svært 

velrennomerte tidsskrifter som Nature, Science, PLOS -1 og har allerede vunnet i 

konkurransen om eksterne forskningsmidler nasjonalt og internasjonalt. Fakultetet ønsker å 

prioritere dem alle tre. Det er strategisk viktig for MED å satse tungt på disse enerne. Vi ser 

for oss at dette er så sterke kandidater at de vil vinne i konkurransen om et ERC fra EU’ 

rammeprogram Horisont 2020 innen 1-3 år.  

 

Budsjettet for MEDs Toppforsk-satsing vil da se slik ut: 

 

3 Toppforsk-prosjekter vil koste MED: 56,1 totalt  

= 6,3 mill fra Forskningsrådet og 18,7 mill egenandel MED/ pr prosjekt 

 

 

Forslag til vedtak: 

Fakultetet finansierer tre Toppforsk-prosjekter innenfor allerede fastsatt ramme 

 

 

 


