Småforskmidler fra NTNU Helse
Vi lyser ut småforskmidler til prosjekter innen helse.
Småforskmidler er et av flere tiltak som bygger oppunder NTNU Helse sine prioriterte
områder for 2021 og 2022, samt NTNU Helse sin overordnede strategi og formål.

Hvem kan søke om midlene?
NTNU-ansatte i faste og midlertidige vitenskapelige stillinger kan søke såkornmidler.
Utlysningen gjelder for 2021 og 2022 og prosjektmidlene må benyttes innen desember
2022. Det blir tildelt ca. 20 000 – 200.000 kroner pr. prosjekt, dvs. at det gis såkornmidler til
ca. 7 - 20 prosjekter i 2021. Søknader fra miljø som allerede har støtte fra NTNU Helse vil
ikke bli prioritert.

Krav til søknadene


Småforskmidler gis til forskningsaktivitet eller utvikling av forskningsprosjekter.



Småforskmidler skal fortrinnsvis gå til prosjekter som er innenfor NTNU Helse sine
prioriterte områder for 2021-2022. De områdene er:
o Folkehelse
o Psykisk helse
o Digitalisering
o Samarbeid om helsedata
o Helse og bærekraft
Prosjektforslagene skal være initiativ som har ambisjoner om å utvikle seg til mer
langsiktige samarbeidsallianser.




Søknaden kan være på inntil 2 sider og må inneholde en kort prosjektbeskrivelse og
budsjett. Gjennomførbarhet i 2021-22 er avgjørende.



Prosjektene som foreslås må ha aktive deltagere fra minst to fakultet.

Eksempler på typer prosjekt kan være:





Workshops, seminarer og studieturer
Driftsmidler på spesifikke prosjekt
Proof of concept-studier
Forundersøkelser på tilgang av data

Vurderingskriterier og innstillingskomite
Søknadene vurderes etter følgende kriterier: I) relevans til prioriterte områder i NTNU Helse,
II) originalitet III) gjennomføringsevne IV) potensialet for utvikling av et langsiktig tverrfaglig
samarbeid.

Søknadene vil evalueres og rangeres på alle de involverte fakulteter. De høyest rangerte
prosjektene på hvert fakultet vil bli behandlet av en komite bestående av leder for NTNU
Helse og utvalgte prodekaner forskning ved involverte fakultet. Endelig rangering og
tildeling vedtas av ledergruppen i NTNU Helse.
Lever søknaden her: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgahCSCZ0SluluzdZZ8BS0ceDlpoEVFgPNcADOm0mtUOFgzMklWUzFBVUEwTElNTDFYSFRRNVRNOC4u

(krever NTNU-bruker)
Søknadsfrist 15. mars 2021. Svar kan forventes innen utgangen av mai med oppstart av
prosjekt fra tidligst 1. juni.
Eventuelle spørsmål rettes til contact@health.ntnu.edu

