Utlysning av prosjektmidler fra Framsenterets flaggskip MIKON for 2020
Det inviteres med dette til å søke om prosjektmidler fra Framsenterets flaggskip MIKON
(MIljøKOnsekvenser av Næringsvirksomhet i nord) med søknadsfrist 15.11.2019.
Hovedoppgavene til MIKON er å syntetisere og generere kunnskap om miljøkonsekvenser av ulike
typer næringsvirksomhet i nordområdene. Målsetningen er å sikre kunnskapsgrunnlaget for en
bærekraftig og miljøvennlig næringsutvikling i nord. MIKON inkluderer både eksisterende
næringsvirksomhet og fremtidig virksomhet i nordområdene. Miljøkonsekvenser i denne
sammenhengen inkluderer konsekvenser for alt fra økosystem til mennesker, samfunn og
kulturminner. Den vitenskapelige planen for MIKON, som er tilgjengelig her, legges til grunn for
utlysningen.
Den økonomiske rammen for utlysningen vil være avhengig av bevilgningen gitt over statsbudsjettet.
I 2019 var bevilgningen til MIKON NOK 9 440 000. I 2020 vil trolig ca. 6,5 mill NOK allerede være allokert
til administrasjon og igangsatte flerårige prosjekter 1. Dette betyr at det vil være rom for 4-6 nye
prosjekter med en total årlig kostnadsramme på ca. 2,9 mill NOK i 2020. Vi gjør oppmerksom på at
også de som fikk innvilget et flerårig prosjekt i 2019 må søke på nytt for 2020. Ledergruppen i MIKON
skal sørge for at prosjektporteføljen dekker alle deltemaene i programmet og flere typer
næringer/industri. En oversikt over igangsatte prosjekter er gitt under MIKON på www.ifram.no, og
potensielle søkere oppfordres til å se på denne for å vurdere hvor innsatsen bør forsterkes.
Maksimal ramme for enkeltstående prosjekt er 1 mill. NOK per år. Det åpnes for flerårige prosjekter
med maks varighet på tre år forutsatt at bevilgningene til MIKON opprettholdes. Søknadene må være
relevant for, og knyttet til ett eller flere av de tre deltemaene i MIKON:
•
•
•

Deltema 1: Kunnskapsgrunnlag for helhetlig forvaltning
Deltema 2: Konsekvenser for organismer og økosystemer
Deltema 3: Integrerte studier av miljøkonsekvenser

Prosjektbeskrivelsen må spesifisere deltema og hvilke typer industrielle aktiviteter søknaden gjelder.
Tverrfaglige prosjekter og prosjekter med brukerrelevans vil bli prioritert. Der det er naturlig, skal
brukerrelevans i anvendte prosjekter sikres gjennom deltagelse fra brukergrupper, gjerne i form av
samfinansiering. Det er viktig å merke seg at MIKON ikke støtter gjennomføring av
konsekvensutredninger, miljørisikoanalyser eller overvåking.

Type prosjekter
1. Forprosjekter/Insentiver/Formidlingsprosjekter. MIKON vil kunne støtte forprosjekter som
utvikler gode ideer til større forskerprosjekter. Det åpnes også for finansiering av workshoper
som arrangeres med samme formål. Formidlingstiltak knyttet til flaggskipprosjekter kan også
finansieres.
2. Delfinansiering av forskningsprosjekter. MIKON vil kunne gi tilleggsstøtte til prosjekter som
allerede har gjennomgått ekstern vitenskapelig evaluering (NFR, EU eller tilsvarende), og som
støttes av andre kilder. MIKONs bidrag kan gå til en selvstendig og avgrenset utvidelse av
prosjektet, og gi resultater som er relevante for MIKONs deltemaer.
3. Fullfinansiering av større forskningsprosjekter (inntil 1 mill NOK per år).

Forutsatt at disse prosjektene sender inn søknad om videreføring i 2019, og at progresjon og oppnådde
resultater er tilfredsstillende.
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4. Mindre forskningsprosjekter. Avgrensede prosjekter som på kort sikt gir resultater som er
relevante for MIKON.
Prosjekter vil omfatte forskning, utredning og synteser som omtalt i den vitenskapelige planen.

Vurderingskriterier
Prosjektet må inkludere minst to institusjoner i Framsenteret. MIKON ønsker å bidra til utviklingen av
unge forskertalenter, og unge prosjektledere oppfordres derfor å søke.
Søknader som ikke har gjennomgått ekstern evaluering av Forskningsrådet, EUs forskningsprogram
eller tilsvarende, vil bli gitt en ekstern vitenskapelig evaluering. Søknadene vil deretter bli vurdert av
MIKONs ledergruppe.
Søknadene vil bli vurdert etter:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vitenskapelig kvalitet
Relevans i henhold til MIKONs vitenskapsplan
Forvaltningsrelevans
Samarbeid på tvers av institusjonene i Framsenteret
Flerfaglighet og tverrfaglighet
Internasjonalt samarbeid
Kobling til høyere utdanning
Formidling

Søknadsskjema
Søknaden skal leveres på den elektroniske søknadsportalen til Framsenteret som ligger på iFram.no:
Velg «Flagships and funding» og deretter «Proposal submission for funding in 2020».
•
•
•
•
•

Søknaden skal skrives på Framsenterets felles søknadsmal. Malen lastes ned fra iFram (se over)
Søknad skal skrives på engelsk.
Maks sidetall for søknaden er 6 sider.
Kort CV for nøkkelpersonell (kun prosjektleder og eventuelle arbeidspakkeledere) legges ved
søknaden.
Der det foreligger annen ekstern evaluering (NFR el. tilsvarende), skal denne legges ved
søknaden.

Søknader som ikke tilfredsstiller disse kriteriene vil ikke bli vurdert.

Tidsplan
Frist for innsending av søknader er 15.11.2019. En første innstilling vil skje innen 15.01.2020. KLD har
frist 15.02.2020 for å komme med endelig økonomisk ramme for flaggskipene, og endelig tildeling skjer
først etter at bevilgning fra KLD er klar.

