
 

Søknadsinformasjon 2021 – Forskningsprosjekter 

Søknadsutlysning 
Finansmarkedsfondets søknadsfrist for forskningsprosjekter er 12. mai 2021, innen kl 13.00. 
Søknadsfristen vil bli annonsert på Finansmarkedsfondets og Forskningsrådets sider. 

Søknadene vil være offentlige og vil bli vurdert av et internasjonalt fagpanel. Søknad om 
midler sendes elektronisk til Norges forskningsråd (eSøknad). Søknadsskjema for 
forskerprosjekter er tilgjengelig via Forskningsrådets hjemmeside.  

 

Vurderingskriterier 
Aktuelle vurderingskriterier er gjengitt i tabellen på neste side.  

 

Strategiske prioriteringer 
Styret understreker spesielt at søknadene må tydeliggjøre relevans i forhold til 
Finansmarkedsfondets formål, samt eventuelle konsekvenser av redusert støtte. I tillegg 
forutsettes det at eventuelle formaliteter mht datatilgang (for empiriske prosjekter) er 
tilstrekkelig avklart. For øvrig viser vi til at Finansmarkedsfondet stiller særskilte krav til 
allmennrettet kunnskapsformidling, og legger betydelig vekt på å sikre at prosjektporteføljen 
har tilstrekkelig faglig og institusjonell bredde. 

 

Tilgjengelige midler 
Tilgjengelige midler til finansiering av nye forskerprosjekter vil bli annonsert ifbm 
utlysningen.  

 

Tilbakemelding 
Styret i Finansmarkedsfondet vil ta stilling til aktuelle søknader medio november 2021, med 
tilbakemelding til søkere om utfallet av søknadsbehandlingen senest ultimo november 2021.  



 

 

 

 

 

Vurderingskriterier – forskning: lenke til mer utfyllende informasjon 

 

Vurderingskriterium 
 

Beskrivelse 
 

Vitenskapelig kvalitet 
(excellence) 

Følgende faktorer vil bli vurdert:  
- I hvilken grad det foreslåtte arbeidet er ambisiøst, nytenkende og i 

forkant av forskningsfronten 
- Kvaliteten på de foreslåtte forsknings- og utviklingsaktivitetene  

 

Virkninger og effekter 
(Impact) 

Følgende faktorer vil bli vurdert:  
- Potensielle virkninger og effekter av den foreslåtte forskningen  
- Kommunikasjon og utnyttelse  

 
 

Gjennomførbarhet 
- Kvaliteten på prosjektleder og prosjektgruppe 
- Kvaliteten på prosjektets organisering og styring 

 

Utløsende effekt 
Det vurderes i hvilken grad støtte vil utløse innsats, handlinger, resultater og 
effekter som antas å ikke ville bli oppnådd uten støtte 
 

Relevans i forhold til 
søknadsutlysning 

Det vurderes i hvilken grad søknaden er relevant i forhold til spesifikke 
presiseringer som - eventuelt - måtte være gitt i søknadsutlysningen  
 

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

 
 

https://www.forskningsradet.no/behandling-av-soknad/slik-behandler-vi-soknader/karakterskala-og-vurderingskriterier/

