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Hva bør skissen til programplan inneholde



F l  til lForslag til programplan

Med bakgrunn i hva mandatet for utarbeidelse av 
programplan var når GASSMAKS ble etablert bør følgende programplan var når GASSMAKS ble etablert bør følgende 
beskrives:

Fagområder der Norge, på bakgrunn av nasjonale behov og 
forutsetninger, kan og bør ha en ledende posisjon og hvor det kan 
sannsynliggjøres et vesentlig, fremtidig verdiskapingspotensial. 

Nye satsingsområder som i dag har en svak industriell basis  men Nye satsingsområder som i dag har en svak industriell basis, men 
som gjennom en systematisk forskningsinnsats kan etableres som 
en industriell aktivitet. 

H ilk  f k i ilj   il k  j  i f   Hvilke forskningsmiljøer som vil kunne engasjeres innenfor rammen 
av en slik satsing og hva slags kompetanse disse har. 

Hvilke industrielle aktører som vil, gjennom egen pågående eller ø , gj g p g
planlagt aktivitet, kunne bidra til å realisere satsingen, herunder 
beskrive den fremtidige potensielle verdiskapingen som kan 
realiseres i lys av en slik satsing. I en slik vurdering bør det også y g g g
adresseres hvor langt ned i ”verdikjeden” en slik satsing skal gå, 
eksempelvis i forhold til plastbearbeidende industri. Utredningen bør 
også inkludere betraktninger knyttet til norske selskapers 



F l  til l  f tForslag til programplan forts.

Tiltak som kan bidra til en god nasjonal koordinering og 
arbeidsdeling mellom forskningsmiljøer for best mulig 
ressursutnyttelse nasjonalt av for eksempel laboratorier og annet ressursutnyttelse nasjonalt av for eksempel laboratorier og annet 
utstyr

Avgrense faglig overlapp mellom en ny nasjonal satsing og allerede 
åeksisterende relevante programsatsinger i Forskningsrådet.

Bruk av finansielle virkemidler for å realisere en slik satsing. 
Virkemiddelbruk relateres til de foreslåtte fagområder slik at det Virkemiddelbruk relateres til de foreslåtte fagområder slik at det 
tydelig fremkommer hvilken forskningsmessig profil en slik satsing 
bør ha. 

H  l  fi i lt f   i h t  lik t i  b  h  Hva slags finansielt omfang og varighet en slik satsing bør ha, 
herunder en beskrivelse av omfanget av den offentlige innsatsen 
som bør stilles til disposisjon for å realisere satsingen. 


