
Utlysning av SAK (samarbeid-, arbeidsdeling- og konsentrasjons) -midler 
innen livsvitenskap (life science) til NVH, UiO og UMB 
 
 
Kunnskapsdepartementet (KD) har bevilget 2 millioner kroner som et engangsbeløp til 
Universitetet for miljø- og biovitenskap, Norges Veterinærhøgskole og Universitetet i Oslo, 
for å styrke samarbeidet om livsvitenskap i Osloregionen. 
 

Søknadsfrist er 16. april. 

Prosjektmidlene er såkalte ”SAK”-midler, som skal fremme samarbeid, arbeidsdeling og 
konsentrasjon innen livsvitenskap (life science). Målet er bedre utnyttelse av den samlede 
forsknings- og utdanningskompetansen hos UMB, NVH og UiO.  Midlene går til pilot-
prosjekter hvor de tre aktørene samarbeider, og skal benyttes i 2012.  Totalt er det 2 mill kr 
til rådighet, og maksimalt søknadsbeløp er 400 000 kr. Kriteriene er nærmere beskrevet i 
utlysningen (se lenke nedenfor).  
 
Søknadene vil bli vurdert av et fagstrategisk panel som vil gi sin anbefaling om tildeling til 
rektorene ved de tre institusjonene. 
I det fagstrategiske panelet sitter: 

Are H. Aastveit, UMB, instituttleder ved IKBM 
Mona Aleksandersen, NVH, instituttleder ved Institutt for basalfag og akvamedisin 
Trond Schumacher, UiO, instituttleder ved Biologisk institutt 

 
Vi oppfordrer fagmiljøer som allerede har (planer om) relevant samarbeid til å søke. UMB 
bør stå som søker der hvor det er naturlig at UMB har prosjektledelsen. 
 
Søknaden (skjema + vedlegg) skal være på maksimum 3 sider (se lenke til søknadsskjema 
nedenfor). Spørsmål om utlysningen kan rettes til agot.aakra@umb.no (tlf. 6496 5042) eller 
til UiO ved vibeke.alm@admin.uio.no (tlf. 2285 6010). 
 
Utlysning 
Søknadsskjema 
 
Søknaden sendes (i ePhorte med referanse 2011/4434) til Universitetet i Oslo, 
Forskningsadministrativ avdeling, Postboks 1072 Blindern, 0316 OSLO, og via epost til 
vibeke.alm@admin.uio.no, med kopi til agot.aakra@umb.no, innen 16. april 2012.  
 
Institusjonenes ledelse vil prioritere søknadene.  
Ved UMB vil dette foregå slik: 

1. Søknadene sendes med kopi til forskningsavdelingen (agot.aakra@umb.no) 
2. Forskningsdirektøren foreslår en prioritering for rektor 
3. Rektor prioriterer i samråd med søkernes instituttledere 
4. Forskningsdirektøren sender prioritering til UiO i forkant av det fagstrategiske 

panelets behandling av søknadene. 
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