FRIPRO and Health-program application - Q&A and FAQ
Are you writing a application to one of the Health-programs for the deadline 26th of April or FRIPRO
application for the deadline 24th of May and have a few questions?
Whom should you put as a project leader? What should you write in the “relevance to call” session?
Which attachments are necessary and which are redundant? How many international partners are
adequate? The research and innovation department will have a question and answer (Q&A) and
frequently asked question (FAQ) session to help you in the process. You can also book a consultant
session to get feedback and discuss your proposal.

Program 5. April Health-program
Place: KA U-136
09:00 – 12:00 – Individual feedback sessions: send your proposal on beforehand for full feedback,
or bring it and present your proposal in the session. 30-60 minute sessions per application.
12:00 – 13:00 - Q&A and FAQ: Come ask your questions and leave, or join the full hour.
13:00 – 16:00 - Individual feedback sessions

Program 27. April SV and HUM
Place: KA U-137
09:00 – 12:00 – Individual feedback sessions: send your proposal on beforehand for full feedback,
or bring it and present your proposal in the session. 30-60 minute sessions per application.
12:00 – 13:00 - Q&A and FAQ: Come ask your questions and leave, or join the full hour.
13:00 – 16:00 - Individual feedback sessions

Program 3. May TN
Place: KA U-049
09:00 – 12:00 – Individual feedback sessions: send your proposal on beforehand for full feedback,
or bring it and present your proposal in the session. 30-60 minute sessions per application.
12:00 – 13:00 - Q&A and FAQ: Come ask your questions and leave, or join the full hour.
13:00 – 16:00 - Individual feedback sessions

FRIPRO søknad og søknader til Helseprogrammene - Q&A and FAQ
Planlegger du en søknad til en av helseprogrammene til fristen 26. april eller FRIPRO søknad til
fristen 25 mai, og har noen spørsmål?
Hvem bør du sette som prosjektleder, hva bør inn i “Relevance to call” seksjonen? Hvilke vedlegg er
nødvendige og hvilke er overflødige? Hvor mange internasjonale partnere må man ha? Forsknings- og
innovasjonsavdelingen arrangerer en spørsmål og svar (Q&A)- og ofte stilte spørsmål (FAQ) sesjon
for å hjelpe deg i prosessen. Du kan også booke tid for å få tilbakemelding på og diskutere søknaden
din.

Program 5. April Helseprogrammer
Sted: KA U-136
09:00 – 12:00 – Individuell tilbakemelding på søknader: send søknaden din på forhånd for full
gjennomgang av søknaden, eller ta den med deg og presenter søknaden din når du kommer. 30-60
minutter per søknad.
12:00 – 13:00 - Q&A and FAQ: Kom, still spørsmålet ditt og gå, eller delta i hele sesjonen.
13:00 – 16:00 – Individuell tilbakemelding på søknader

Program 27. April SV og HUM
Sted: KA U-137
09:00 – 12:00 – Individuell tilbakemelding på søknader: send søknaden din på forhånd for full
gjennomgang av søknaden, eller ta den med deg og presenter søknaden din når du kommer. 30-60
minutter per søknad.
12:00 – 13:00 - Q&A and FAQ: Kom, still spørsmålet ditt og gå, eller delta i hele sesjonen.
13:00 – 16:00 – Individuell tilbakemelding på søknader

Program 3. Mai TN
Place: KA U-049
09:00 – 12:00 – Individuell tilbakemelding på søknader: send søknaden din på forhånd for full
gjennomgang av søknaden, eller ta den med deg og presenter søknaden din når du kommer. 30-60
minutter per søknad.
12:00 – 13:00 - Q&A and FAQ: Kom, still spørsmålet ditt og gå, eller delta i hele sesjonen.
13:00 – 16:00 – Individuell tilbakemelding på søknader

