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Orientering om økt EU-søknadsaktivitet ved Helsefak
Ekstern finansiering er for forskningsinstitusjoner og forskere stadig mer meritterende økonomisk
og omdømmemessig, og krav om slik finansiering på konkurranseutsatte arenaer øker tilsvarende.
Ikke minst er EU-arenaen av vesentlig betydning for ressurstildeling og vurdering av
forskningskvalitet.
Søknadsaktivitet er derfor en av indikatorene som vektlegges i form av strategiske tildelinger av
midler. I sterkere grad kommer etterhvert også premiering av søknadskvalitet for gode søknader
som ikke går helt til topps og derfor ikke innvilges.
Eksempelvis fordeler UiT årlig 5-6 strategiske postdoktorstillinger til de fakulteter som har
oppnådd høyest poengsum basert delvis på antall og delvis på kvalitet av innsendte søknader til
Horison2020. For 2015 oppnådde Helsefak 15 poeng, noe som bare holdt til en 4. plass blant
fakultetene ved UiT. NT- og BFE-fakultetene hadde mer enn den dobbelte poengsummen, og selv
HSL lå foran Helsefak på denne rangeringen. Resultatet var at Helsefak med et nødskrik fikk
tildelt en postdoktorstilling basert på disse indikatorene.
Det er med bakgrunn i tidligere års aktiviteter gledelig å fastslå at søknadsaktiviteten ved
Helsefak inneværende år er betydelig styrket. Målt med UiT sitt beregningsgrunnlag er Helsefak
sine EU-poeng i 2016 økt fra fjorårets 15 til 34, en økning på 125 %. Fire av disse poengene
stammer fra deltakelse i UiT sitt rekrutteringsprogram for innkommende kandidater til MSCA-IF,
et program som også vil gi (til dels betydelig) økning for enkelte andre fakulteter. Fratrukket disse
har Helsefak fortsatt en poengøkning på 90 %.
Det kan foreligge en viss underestimering av årets aktivitet ved Helsefak gjennom ikke-innmeldte
søknader. Våre tall bygger på kjennskap til og i enkelte tilfeller direkte bistand Seksjon for
forskningstjenester har ytt til søknader, og noen søknadsinitiativ fra fakultetet er vi blitt gjort kjent
med via AFU på nivå 1.
Forskere ved Helsefak har også deltatt på seks andre søknader administrert gjennom EU-systemet
men som ikke er del av H2020 og dermed ikke er poenggivende i beregningssystemet.
Helsefak har pr i dag en intern finansiell støtteordning for forberedelse av søknader til EU og
store nasjonale søknader (eks. senter- og fyrtårnsøknader) og som utfyller ordningen med
Forsknings-rådets PES-midler administrert av AFU. Administrasjonen jobber også med en
insentiv-modell for søknader som har oppnådd spesielt god evaluering uten å bli finansierte.
Modellen gjelder både EU (H2020 – alle deler) og Forskningsrådet (FRIPRO - en «læringsarena»
for ERC). Forskningsrådet lanserte nylig en lignende men mer omfattende ordning når det gjelder
ERC-søknader.
Året 2017 kan bli et lite hvile-år på EU-arenaen for Helsefak, men to koordinatorsøknader er
allerede planlagt for innlevering januar 2017. Året vil delvis preges av forberedelse til de nye
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arbeidsprogrammene for 2018-2020. Disse offentliggjøres høsten 2017, men vi vil allerede tidlig
på våren konfidensielt motta utkast til kommende utlysninger og kan forberede aktuelle miljøer
for søknader.
Vi håper 2017 og spesielt påfølgende år vil styrke årets tendens for vår søknadsaktivitet, og ikke
minst at vi gjennom søkernes egentrening og målrettede tiltak fra fakultetet overfor søkerne kan
øke kvaliteten og dermed konkurranseevnen for våre søknader.
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