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Forskning på tvers - UH-nett Vest utlysning forskningssamarbeid 
2014 

 

UH-nett Vest har som et viktig formål å fremme forskningssamarbeid mellom institusjonene 
Høyskolen i Bergen (HiB), Høgskulen i Sogn og Fjordane (HSF), Høyskolen 
Stord/Haugesund (HSH), Høgskulen i Volda (HVO) og Universitetet i Bergen (UiB). Midlene 
til forskningssamarbeid skal stimulere til utvikling av forsknings på tvers i UH-nett Vest.   

 

For 2014 er det satt av 1 000 000 til å styrke forskningssamarbeidet over UH-nett Vest sitt 
eget budsjett. Midlene skal i hovedsak gå til prosjekter som allerede har eksternfinansiering, 
hvor nye midler skal føre til samarbeid med en eller flere institusjoner i UH-nett Vest. Når det 
gjelder søknader fra prosjekter som allerede har ekstern finansiering, er det ingen betingelser 
knyttet til området for forskningen, men minst en annen institusjon i UH-nett Vest skal 
trekkes med i prosjektet.  
Det kan også søkes om midler til enkeltprosjekter, da må minst tre av institusjonene i UH-nett 
Vest stå bak søknaden. 

 

For 2014 kan det søkes om midler til:  

 

(1) Forskningssamarbeid, som ekstra støtte til samarbeid i tilknytting til 

forskningsprosjekter som har fått ekstern finansiering fra andre kilder, og hvor tildelte 

midler skal brukes til å trekke en eller flere andre av de samarbeidende institusjonene i 

UH-nett Vest med i forskningsprosjektet. Det er ingen forutsetning for tildeling av 
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disse midlene at prosjektene ligger innenfor samarbeidsområdene i UH-nett Vest eller 

at flere institusjoner er med i forskningsprosjektet i utgangspunktet. 

(2) Videreutviklingsmidler, som ekstra støtte til prosjekter som har oppnådd topp ekstern 

evaluering uten å ha oppnådd finansiering. Midlene skal brukes til videreutvikling av 

søknadene mot nye søknadsfrister. Den eksterne evalueringen vedlegges søknaden. 

Det er en forutsetning for tildeling at prosjektet ligger innenfor samarbeidsområdene i 

UH-nett Vest og at minst to av medlemsinstitusjonene deltar i prosjektet.  

(3) Enkeltprosjekter der dette ansees for tjenlig for satsningsområdene innen nettverket. 

Minst tre av institusjonene i UH-nett Vest skal stå bak søknadene. Prosjekter på 

områder der det allerede er etablert forskningssamarbeid, skal ha prioritet. Prosjekt 

som får støtte skal ha høy faglig kvalitet og samfunnsmessig relevans. Søknadene skal 

vise til relevante kilder for finansiering av et mulig hovedprosjekt. 

Dersom det kommer søknader fra prosjekter som tidligere har fått tildelt midler, må det 
foreligge en statusrapport med foreløpig regnskap og en begrunnelse for hvorfor de ønsker ny 
tildeling. Det presiseres at det ikke gis støtte til individuelle doktorgradsprosjekter. 

 

Søknaden skal være på max. 5 sider med dobbel linjeavstand. Ved utvelgelse av prosjekter vil 
det bli lagt vekt på faglig kvalitet og at flest mulig av institusjonene er involvert. Det er 
arbeidsgruppen for forskningssamarbeid som har ansvaret for å vurdere søknadene.  

 

Søknadsfrist er 15. september 2014. Søknaden sendes til lene.bakke@rektor.uib.no.  

 

Eventuelle spørsmål rettes til seniorrådgiver Lene Bakke på 90072930. 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Heidi A. Espedal 

fungerende avdelingsdirektør Christine Stoltz Olsvik 
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