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UNIKARD utlyser posisjoneringsmidler til hjerte- og karforskning i forkant av at de
fire RHFene i fellesskap lyser ut 200 mill. til store tverregionale
helseforskningsprosjekter
UNIKARD utlyser posisjoneringsmidler på 200.000 NOK til planlegging og utarbeidelse av
inntil 4 prosjekter (50.000 NOK per prosjekt) til bruk i søknad til RHF utlysningen med
planlagt søknadsfrist i september. UNIKARD ønsker med disse midlene å støtte og stimulere
samarbeidende forskningsgrupper fra minst tre av de fire regionale helseforetakene til å
utarbeide en søknad innenfor hjerte- og karforskning. Midlene bør brukes til samlinger på
valgfri plass i Norge, men andre kostnader forbundet med skriving av søknad kan også inngå.
UNIKARD dekker reiser, møtelokale og evt. andre nødvendige kostnader. Maksimalt beløp
per prosjekt er 50.000 NOK. UNIKARD kan også være behjelpelig med å administrere
møtene.
For spørsmål ta kontakt med:
Charlotte Björk Ingul, charlotte.b.ingul@ntnu.no, mobil 95805886.
Frist for søknad 9. mai. Søknaden sendes på e-post til charlotte.b.ingul@ntnu.no.
Se vedlagt mal for søknad
Se foreløpig utlysningstekst fra NFR:
Basert på føringer i statsbudsjettet skal det lyses ut midler til tverregionale
samarbeidsprosjekter. Midlene skal benyttes til å styrke tjenesterelevant og pasientnær klinisk
forskning og helsetjenesteforskning innenfor de tematiske satsingsområdene hjertekarsykdommer, muskel- og skjelettplager, alvorlige psykiske lidelser, helsetjenesteforskning,
kreftforskning og nevrologiske sykdommer inkl. demens, samt forskning på smerte- og
utmattelsessykdommer som CFS/ME, fibromyalgi og borreliose.
Søkerinstitusjon må være et helseforetak eller en privat/ideell institusjon som kan søke de
regionale helseforetakenes forskningsmidler. Søker må være ansatt i søkerinstitusjon eller ha
forankringsavtale med søkerinstitusjon. Samarbeidsprosjektene skal være store, og det vil
være et krav at prosjektet har deltakende institusjoner fra minst tre av de fire regionale
helseforetakene.
Satsingen er forankret i RHFenes strategigruppe for forskning. Forskningsrådet vil
administrere utlysningen og kvalitetsvurderingen av søknadene, mens RHFene vil være
ansvarlig for relevansvurderingen og endelig vedtak om bevilgning.
Utlysningen vil publiseres på Forskningsrådets sider i mai 2014. Planlagt søknadsfrist er
3.september 2014.

