Posisjoneringsmidler - Retningslinjer 2020
Posisjoneringsmidler (POS) innebærer støtte til følgende tre kategorier:




POS – Posisjoneringsstøtte til forskere.
POS – Fagstrategiske virkemidler på fakultetsnivå.
POS – KHT – Kompetansehevende tiltak.

1. POS - Posisjoneringsstøtte til forskere som posisjonerer seg mot en HEuropa søknad.
Posisjoneringsstøtte til forskere kan dekke utgifter i forbindelse med:




Bygging av relasjoner med ledende europeiske miljøer (nettverksbygging).
Deltakelse på arenaer som medvirker til å påvirke den europeiske forskningsog innovasjonsagendaen (strategisk arbeid).
Kortsiktig posisjonering for å bygge nye, eventuelt komme inn i eksisterende konsortier.

2. POS - Fagstrategiske virkemidler på fakultetsnivå.
Midlene skal brukes til å finansiere fagstrategiske virkemidler på fakultetsnivå med det mål å stå
sterkere rustet i konkurransen om finansiering fra Horisont Europa.
Det søkes midler til:
o Deltakelse i europeiske fagstrategiske nettverk og fora.
o Tverrfaglige arrangement i Bergen med deltakelse fra EU Kommisjonen eller andre
relevante EU- organisasjoner.
o Studiereiser og delegasjonsreiser til Brussel.
3. POS - KHT - Kompetansehevende tiltak for forskere og administrativt støtteapparatet ved
fakultetene.
Midlene skal brukes til å finansiere aktiviteter for å bygge opp HEuropa-kompetanse for
administrativt og vitenskapelig personell ved UiB. Dette inkluderer deltakelser på seminarer,
workshops og konferanser både nasjonalt og internasjonalt.
Søknadsprosess:
Søknadsfrister for Posisjoneringsmidler 2020 er: 1. desember, 2019 og 5. juni 2020.
Søknader fra institutt sendes til fakultet innen frist. Fakultetet innstiller egne søknader.
 Frist for bruk av 2020 Posisjoneringsstøtte er 10. desember, 2020. Midler som ikke er
kostnadsført innen denne fristen kan ikke brukes påfølgende år. POS-midler overføres til
fakultetene iht regnskapsførte kostnader pr 10. desember 2020.
 Fakultetene sender FIA en oversikt over POS-tildelinger 21. februar 2020 og 15. juli
2020. Oversiktene sendes til FIA i ePhorte.



Rapportering
Forskere som mottar POS-midler i kategori 1 er pliktig til å levere en rapport innen 31. januar 2021.
Rapporten skal være maksimum 1 side og planlagte søknader til Horisont Europe skal omtales i
rapporten.
Rapportene samles ved hvert fakultet og sendes i ePhorte til FIA. Det er laget en standard POS rapport
til bruk for dette formålet.

