Søknadsinformasjon – Allmennopplysningsprosjekter
Søknadsutlysning
I 2020 vil Finansmarkedsfondets ha to søknadsfrister for allmennopplysningsprosjekter
henholdsvis 12. februar og 16. september, innen kl 13.00. Søknadsfristen vil bli annonsert på
Finansmarkedsfondets hjemmeside.
Søknadene vil være offentlige.
Vurderingskriterier
Aktuelle vurderingskriterier er gjengitt i tabellen nedenfor.
Strategiske prioriteringer
Styret understreker spesielt at søknadene må tydeliggjøre relevans i forhold til
Finansmarkedsfondets formål, samt eventuelle konsekvenser av redusert støtte. For øvrig
viser vi til at Finansmarkedsfondet legger betydelig vekt på å sikre at prosjektporteføljen har
tilstrekkelig faglig og institusjonell bredde.
Hvem kan søke?
Både enkeltpersoner (ENK), institusjoner og organisasjoner kan søke.
Skisser (foreløpige prosjektbeskrivelser)
Aktuelle søkere gis anledning til å spille inn foreløpige prosjektbeskrivelser (skisser) – uten
krav om bruk av standard søknadsskjema og med mindre krav til innholdsmessig
konkretisering – i forkant av søknadsfristene. Skissene oversendes per epost og uten
særskilte tidsfrister. Tilbakemeldingen vil være begrenset til hvilke skisser fondet anbefaler
at bearbeides videre til fullstendige søknader, eventuelt supplert med innholdsmessige
kommentarer og anbefalinger.
Tilgjengelige midler
Finansmarkedsfondet antas å ha om lag 6 mill. kroner tilgjengelig til finansiering av
allmennopplysningsprosjekter i 2020. Deler av midlene kan være forbeholdt videreføring av
igangværende prosjekter.
Søknadsskjema
Finansmarkedsfondet behandler kun søknader som mottas elektronisk. Søknadsskjema
finnes på finansmarkedsfondet.no under fanen for søknadsinformasjon. Vanligvis vil det
være tilstrekkelig med en relativt kortfattet prosjektbeskrivelse. Supplerende informasjon
bes ettersendt per epost til Finansmarkedsfondet v/seniorrådgiver Gro Marthinsen på
epostadresse gma@forskningsradet.no. Søknadsfristens klokkeslett (kl 13.00) gjelder også
for vedlegg/supplerende informasjon.

Tilbakemelding
Styret i Finansmarkedsfondet vil ta stilling til mottatte søknader til søknadsfristen 12.02.20
medio mars, med forventet tilbakemelding til søkere om utfallet av søknadsbehandlingen
senest ultimo mars. Søknader til søknadsfristen 16.09.20 vil bli styrebehandlet medio
november, med forventet tilbakemelding til søkere om utfallet av søknadsbehandlingen
senest ultimo november. Avslagsbrev sendes kun elektronisk.
Vurderingskriterier – allmennopplysning
Vurderingskriterium Beskrivelse

Det vurderes i hvilken grad søknaden er relevant i forhold til Finansmarkedsfondets
generelle formål. Det vurderes også i hvilken grad søknaden er relevant i forhold til
spesifikke presiseringer som - eventuelt - måtte være gitt i søknadsutlysningen.

Relevans

Styret ønsker å presisere følgende forhold med hensyn til relevans:
- søknaden skal fokusere på finansmarkedet (dvs ikke samfunnsøkonomi, privat
økonomi ol),
- virksomhetsområdene er nevnt i regelverkets § 7,
- utdanning er primært høyere alderstrinn,
- etikk skal gjelde finansforhold (eksempelvis bærekraftige/ansvarlige investeringer og
ikke CSR - Corporate Social Responsibility - i bred forstand).

Utløsende effekt

Det vurderes i hvilken grad prosjektet vil utløse aktivitet som ikke ville finne sted uten
støtte.

Kvalitet

I tillegg til generell prosjektkvalitet vurderes det om prosjektet er realistisk og
gjennomførbart, gitt budsjett og planlagt prosjektperiode, og om prosjektleder har
nødvendig erfaring og kvalifikasjoner til å lede og organisere prosjektet.

Formidling

Det vurderes om formidlingsplanen for prosjektet er tilstrekkelig, og i tillegg tilstrekkelig
målrettet i forhold til aktuelle målgrupper. I tillegg vil søknaden bli vurdert i forhold til
brukerforankring og relevante samarbeidspartnere.

Som ledd i vurderingen av søknaden vil det bli foretatt en vurdering opp mot
Statsstøtteregelverket.

