AKTUELLA & KOMMANDE UTLYSNINGAR
Forskningsservice. Maj 2014

Först i utlysningsbilagan listar vi de nya utlysningar som tillkommit senaste
månaden, eller om uppdatering skett av tidigare publicerad utlysning. Ordningen
är kronologisk efter sista ansökningsdatum, med löpande ansökningar allra sist.
För att ingen ska missa tidigare utlysningar som fortfarande är öppna behåller vi
dessa i sedvanlig ordning efter de nya utlysningarna:
Nya utlysningar, sid. 1-14. Fortfarande aktuella ”gamla” utlysningar, sid. 15-52.

MAJ
The Zoological Society of London invites applications for its evolutionary distinct and globally
endangered species fellowship under its Evolutionarily Distinct and Globally Endangered programme.
Fellowships aim to help individuals to develop their own conservation skill-set while at the same time ensuring
that some of the world’s most remarkable species are no longer overlooked. This call is restricted to applications
for projects focusing on a top 100 EDGE bird species only.
Early career conservation biologists or wildlife managers with less than 10 years experience are welcome to
apply. Applicants should be nationals and residents of the country in which the proposed focal species occurs.
Priority will be given to projects focusing on species where limited research has been done or that currently
receives little or no conservation attention.
The grant is worth up to £10,000. Fellows also attend two regional training courses, undertake online modules in
relevant topics and receive one-to-one support from a scientific advisor based a ZSL or a partner organisation.
th
Deadline: 30 May 2014.
http://www.edgeofexistence.org/conservation/become_fellow.php
Svenska Institutet i Rom och Fondazione Famiglia Rausing erbjuder årligen bidrag för avancerad
humanistisk forskning i Italien.
Stiftelsens ändamål är att stödja humanistisk forskning, speciellt inom områdena: arkeologi; historia; filologi; samt
estetisk forskning.
Bidrag ges inte för utbildning, examensarbete, tryckningskostnader som inte har direkt samband med av stiftelsen
finansierat projekt inte heller för deltagande i symposier eller kongresser.
Ansök senast 31 maj 2014.
http://www.isvroma.it/public/New/index.php?option=com_content&view=article&id=87&Itemid=93
Knut och Ragnvi Jacobssons stiftelse utlyser ansökningar om forskningsstipendium.
Stipendiet främjar företagsutveckling, med inriktning mot logistik, innovation, kvalitet eller internationalisering samt
ergonomi och design. Forskare från svenska universitet eller högskolor är välkomna att ansöka. Stipendium på
mellan SEK50,000 och SEK500,000 finns att söka.
Ansökningsperioden för entreprenörsstipendiet och forskningsstipendiet är 15 nov – 31 maj.
http://www.familjenjacobssonsstiftelse.se/htm/ansokan.htm
The International Social Science Council invites applications for its Transformations to Sustainability
Programme seed money.
This aims to allow social scientists to build the necessary partnerships with colleagues in other disciplines and
countries, to identify and establish contact with relevant stakeholders and to engage them as knowledge partners
in the co-design of proposals to develop transformative knowledge networks as set out in the transformations to
sustainability programme. The programme will support research on social transformations related to concrete
challenges of global change and sustainability. Successful applicants are expected to participate in a workshop to
be held from 9 to 11 September 2014 in Potsdam, Germany.
Applicants must have a PhD in social sciences or have at least five years of equivalent research experience.
Up to 30 grants of €30,000 each are available for the duration of up to six and a half months.
The deadline is 31 May 2014.
http://www.worldsocialscience.org/activities/transformations/call-proposals-2/
The French Atomic Energy Commission invites applications for its fellowship programme.
This aims to give researchers international experience and widen their scientific skills.
Research must address the following domains: Energy, environment and climate change; key enabling
technologies; life sciences and biotechnology; high energy physics, high energy density physics, and physics of
the universe.
Two types of actions will be funded:
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incoming fellowships to financially support scientists to initiate and carry out an innovative research
project in one of the CEA laboratories;

outgoing fellowships to financially support scientists with a research project in a partner laboratory
established outside France and that identifies a CEA laboratory as a return host laboratory after the
training period to be funded.
To be eligible for an incoming fellowship, the applicants must not have lived in France for more than 12 months in
the three years prior to the submission of their research proposal. To be eligible for an outgoing fellowship, the
applicants must not have lived in their potential outgoing country for more than 12 months in the two years prior to
the submission of their research proposal. The above-mentioned mobility requirements do not apply to applicants
who have been working for an international European interest organisation or for an international organisation.
Only researchers with at least four years experience after their master’s degree, or in possession of a PhD, may
apply. Over 150 one to three-year fellowships are available. Monthly grants vary from €3,738 to €5,825 including
mobility allowance. 20 pro cent of the grant will go to towards pension funds and insurance.
Two reviews are scheduled in 2014: All applications submitted before May 31st, 2014 will be reviewed in June
2014. All applications submitted before September 30th, 2014 will be reviewed in October 2014.
http://eurotalents.cea.fr/
The International Information Science Foundation invites applications for its visiting research support
programme grants.
These cover the travel expenses of young computer scientists who visit Japan for research purposes falling under
information or computer science. Supported activities include giving presentations at international conferences in
Japan, or conducting research at Japanese universities or research institutes. Visits should take place between 1
July 2014 and 31 March 2015.
Scientists doing fundamental research, including graduate studies, in computer science at a university or research
institute are eligible to apply, given that they are citizens of a country other than Japan and under 40 years of age.
Grants are worth ¥200,000 for European and ¥170,000 for Australian and North American applicants. Grant
amounts for applicants from other areas vary.
Deadline: May 31, 2014.
http://www.iisf.or.jp/subsidize-en.html
The International Association for Mathematical Geosciences, in collaboration with Elsevier, invites
applications for its computers and geosciences research scholarships.
These are intended to encourage graduate students and postdoctoral researchers working in the fields of
geocomputation and geoinformatics, and particularly to foster the scientific dialogue believed to be fundamental to
the advancement of research by exchanging ideas and expertise with others in the field.
Masters or PhD students wishing to use the award to conduct a period of research related to their thesis, or newly
qualified postdoctoral scientists within three years of the completion of their PhD studies, may apply. Applicants
who wish to use the scholarship for undertaking research away from their home organisation will be looked upon
favourably. Candidates should be undertaking research in computational geosciences or geoinformatics.
Candidates working in interdisciplinary areas which have relevance or application to computational geosciences
or geoinformatics will also be considered. Grants may be used to support the applicant’s project in their home
institution or to undertake a period of research at a different university or commercial or industry laboratory.
Between two and four scholarships are available, worth between US$2,500 and US$5,000 each. The budget is
US$10,000.
The deadline for applications is 31st May each year.
http://iamg.org/component/content/article/2-uncategorised/168-c-g-grant-guidelines.html

JUN

Anna-Stina och John Mattsons Minnesstiftelse för sonen Johan. Delar
ut ett stipendium från den Mattsonska Minnesstiftelsen. Forskningen
ska vara inriktad mot sådana skador i hjärna eller ryggmärg som kan

FORSKNINGSSERVICE

Hjärnfondens postdoc-stipendier
Hjärnfondens stipendium på 280 000 kronor avser forskning på heltid
inom neuroområdet under ett år. Stipendierna är öppna för sökande
med svensk doktorsexamen och kan sökas för en period av 12
månader. Möjlighet finns att dela upp stipendietiden på två perioder á 6
månader. I normalfallet skall den sökande ha disputerat vid
ansökningstillfället och ha en doktorsexamen som inte är äldre än fem
år. Undantag medges för AT-tjänstgöring etc. Stipendium kan tilldelas
för studier inom eller utom landet. Vid prioritering av ansökningarna
kommer projektets vetenskapliga värde att vara avgörande.
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uppkomma genom trafikskador (trafik i termens generella innebörd). Såväl klinisk som grundvetenskaplig
forskning beaktas.
Svenska Spel. Delar ut stipendier där forskningen ska vara inriktad mot beroendesjukdom, främst spelberoende.
Ulla-Carin Lindquists stiftelse för ALS-forskning. Delar ut ett stipendium där forskningen ska vara inriktad mot
ALS.
Alla stipendier söks genom Hjärnfonden. Ange i ansökningsformuläret om din ansökan även avser Anna-Stina
och John Mattsons Minnesstiftelse för sonen Johan, Svenska Spel eller Ulla-Carin Lindquists stiftelse för ALSforskning.
Årets ansökningsperiod är 24 april till 3 juni kl. 16:00!
http://www.hjarnfonden.se/sok-stipendium-och-anslag/stipendium__70
Vinnova inbjuder ansökningar inom satsningen Digitalisering för framtidens skola - Innovativa
testmiljöer.
Sista ansökningsdag är den 4 juni, kl 14.00.
Planeringsbidrag. Syftet är att bidra till ökad samhällsnytta och hållbar tillväxt genom att stödja projekt för
planering av innovativa testmiljöer på temat digitalisering för framtidens skola. Utlysningen vill stimulera skolor,
forskare, företag och andra organisationer som tillsammans vill skapa en testmiljö för att systematiskt prova,
utvärdera, förbättra it-system och digitala arbetssätt i skolan.
Testmiljön ska vara nära knuten till en eller helst flera skolor och kan vara geografiskt bunden, eller virtuell.
Ansökan kan göras av huvudman för svensk skola eller kommunalförbund.
Cirka 10 bidrag på maximalt SEK300,000 per planeringsprojekt kommer att delas ut över tre till fyra månader.
Finansieringen kan användas till löne-kostnader för inblandade aktörer samt kostnader för att utveckla
verksamheten och aktörskonstellationen för den planerade testmiljön. Resor och workshops kan vara exempel på
aktiviteter i detta steg.
http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Utlysningar/Effekta/Digitalisering-for-framtidens-skola--Innovativa-Testmiljoer/
Innovationsprojekt. Syftet är att dels stötta skolans digitalisering och bidra till bättre kunskapsresultat i Sveriges
skolor, samt att bidra till hållbar tillväxt genom stärkt konkurrenskraft för svenska kommersiella aktörer inom
utbildningsområdet. Utlysningen vänder sig till företag, skolor, forskare och offentlig verksamhet. Sammarbeten
mellan olika aktörer uppmuntras. Sökande ska vara en juridisk person, dock ej kommanditbolag eller
handelsbolag.
Den totala budgeten för utlysningen uppgår till SEK10 miljoner. Både större och mindre projekt kan ansöka om
finansiering över en period om cirka ett till två år.
http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Utlysningar/Effekta/Digitalisering-for-framtidens-skola--Innovationsprojekt/

The Novo Nordisk Foundation invites applications for its interdisciplinary synergy programme.
This seeks to strengthen the synergy between researchers, across disciplines, organisations and national
borders. Projects should use interdisciplinary biomedical and biotechnological approaches to resolve challenges
in relation to health and disease, and improve usage of natural resources regarding biosynthesis and production.
The programme leader must be at least 50 per cent employed by a Danish university, hospital or non-profit
research institution, have documented experience in management and leadership and possess relevant
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Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE) välkomnar ansökningar om projektbidrag inom
området psykosociala insatser för personer med omfattande och komplex psykiatrisk problematik.
Forskningen ska inbegripa samverkan mellan aktörer inom vård, omsorg, arbetsmarknad försäkringskassa och
andra aktörer och forskning, med syftet att främja den vetenskapliga basen för arbete med målgruppen.
Ansökningar inom följande områden är välkomna:

innovativ patientnära forskning inom vård och omsorg - förbättrad delaktighet för patienter, brukare och
närstående;

effekter av psykosociala insatser som ges av socialtjänsten, hälso- och sjukvården och andra aktörer;

modeller för samverkan mellan aktörer och myndigheter - hälso- och sjukvård, socialtjänst, arbetsliv,
socialförsäkring, enskilda organisationer;

implementering av verksamma metoder i arbetet med målgruppen och närstående, samt identifiering av
framgångsfaktorer och hinder för utvecklingsarbete.
Endast en projektansökan tillåts från samma projektledare och behöriga måste ha avlagt doktorsexamen senast
vid den tidpunkt då ansökan lämnas in. Ansökningar måste vara på engelska. Projektbidraget omfattar ett till tre
år med en summa av upp till SEK8 miljoner.
Sista dag för ansökan är 4 juni 2014 kl. 17.00.
http://www.forte.se/sv/Utlysningar/Aktuella-utlysningar/Psykosociala-insatser-for-personer-med-omfattande-ochkomplex-psykiatrisk-problematik/
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experience at an international level. Collaboration with industry is encouraged, but funding cannot be awarded to
industrial partners.
A maximum of four grants of up to DKK5 million a year is available. Funding is available for up to three years and
may cover salaries, project costs, equipment, travel and publication costs and an administration fee for the host
institution.
Expressions of interest due by 4pm, 6 June; invited stage two applications due by 4pm, 29 August 2014.
http://www.novonordiskfonden.dk/en/content/interdisciplinary-synergy-programme
Durham University: IAS Fellowship programme for 2015-16
The Institute of Advanced Study is Durham University’s leading interdisciplinary
research institute. Its major aim is to foster transformational exchanges of ideas and
to enable creative collaborations across the entire disciplinary spectrum. The Institute
seeks to catalyse new thinking on major annual themes by bringing together leading
international academics as well as writers, artists and practitioners.
The theme for 2015/16 is Evidence, interpreted in its broadest sense – scientifically, symbolically, legally,
philosophically, artistically, politically, economically, and sociologically. Applications are invited for up to 20, threemonth Fellowships (October-December 2015 and January-March 2016), linked to this theme. Applicants may be
from any academic discipline or professional background involving research, and they may come from anywhere
in the world. IAS Fellowships include stipend, travel, accommodation, subsistence and costs associated with
replacement teaching or loss of salary (where appropriate).
Closing date: 08 June 2014.
https://www.dur.ac.uk/ias/fellowships/iasfellowship/
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE)
Sista dag för ansökan är 12 juni 2014 kl. 17.00.

Projektbidrag för vårdforskning. Syftet är att stärka vårdforskningens vetenskapliga bas i dess koppling till hälsooch sjukvårdens behov, samt stärka den innovativa praktiknära forskningen för att lyfta fram vårdforskningens
multi- och interdisciplinära karaktär. Forte stöder tvärprofessionell forskning där en samverkan mellan forskare
och olika aktörer inom vård och omsorg äger rum och bidrar till att forskningsresultat snabbare omsätts i praktik.
Ansökningar inom följande områden år välkomna:

innovativ patient- och brukarnära forskning inom vård och omsorg;

implementeringsforskning och utvärdering av effektiva metoder för implementering i vård och omsorg;

nya arbetsformer och processer inom eller mellan olika vårdformer;

forskning rörande fysiska och psykiska funktionsnedsättningar, samt vilka kombinationer av preventiva
och rehabiliterande insatser som kan bidra till att stärka förutsättningarna för individen att vara aktiv och
delaktig i arbete och i vardagsliv;

styr-, organiserings- och driftsformer inom vård och omsorg.
Behöriga är dom som har avlagt doktorsexamen senast vid den tidpunkt då ansökan ska lämnas in. Dom som har
sökt skiss och godkänts för fullständig ansökan i Fortes ordinarie utlysning tillåts inte att inkomma med samma
projektide inom den här utlysningen. Högst en projektansökan från samma projektledare tillåts. Projektbidraget
omfattar SEK17 miljoner. Finansiering kan sökas för projekt med ett till tre års projekttid.
http://www.forte.se/sv/Utlysningar/Aktuella-utlysningar/Vardforskning/
Grants for research within Asian studies
The Forum for Asian Studies announces its 2014 call for grant applications. The purpose of the grants is to
facilitate collaborations between teachers and researchers at Stockholm University and their counterparts in Asia,
as well as with other higher education institutions and educational facilities with a focus on Asian studies.
The last date of application is 15 June.
http://www.asianstudies.su.se/research/research-support-grants
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Forskning inom åldrande och hälsa. Syftet är att möta den utmaning som den demografiska förändringen innebär
med en ökande andel äldre i befolkningen. Forte vill stödja tvärprofessionell forskning som inbegriper samverkan
mellan forskare och aktörer inom vård, omsorg och arbetsliv, med styfte att stärka den vetenskapliga basen och
att forskningsresultat snabbare omsätts till praktik. Samverkan med företrädare för verksamheter inom vård och
omsorg, liksom brukare, borde finnas med under såväl planering som genomförande av forskningen, samt att en
plan för implementering av forskningsresultat finns. Ansökningar inom dessa områden är välkomna:

forskning rörande fysiska och psykiska funktionsnedsättningar, samt vilka kombinationer av preventiva
och rehabiliterande insatser som kan bidra till att stärka förutsättningarna för individen att vara aktiv och
delaktig i arbete och vardagsliv;

innovativ användning av informationsteknologi och ny teknik, för att förbättra vården liksom för att
möjliggöra ökad delaktighet för äldre i vård- och omsorg och i arbetslivet;

vilken roll arbetsmiljö och arbetsförhållanden spelar för äldre mäns och kvinnors deltagande i arbetslivet;

ledning, organisering, styrning och driftsformer inom äldreomsorg och hälso- och sjukvården.
Behöriga måste ha avlagt doktorsexamen senast vid den tidpunkt då ansökan lämnas in.
Maximalt sökbelopp är SEK15 miljoner för projekt med ett till tre års projekttid.
http://www.forte.se/sv/Utlysningar/Aktuella-utlysningar/Aldrande-och-halsa/
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The International Social Science Council invites applications for its world social science fellows
programme.
This aims to give early career social scientists the opportunity to take their research and teaching activities
forward by interacting with some of the leading researchers in the area of sustainable urbanisation and with other
young scientists as well as policymakers, practitioners, activists and other stakeholders. Fellows will participate in
an interdisciplinary world social science seminar in Taipei from 2 to 8 November 2014.
Applicants must be postdoctoral researchers under 40 years of age with a maximum of five years’ research
experience following their PhD or early-career researchers without a PhD but with an equivalent level of research
experience and output. Applications are invited from the social and natural sciences as well as humanities
scholars working on topics related to urbanisation and sustainability.
Up to 20 fellowships will be awarded to cover travel and subsistence costs as well as insurance for participation in
the seminar.
Deadline for applications is 16 June 2014, Midnight GMT+1 (Paris Time).
http://www.worldsocialscience.org/activities/world-social-science-fellows-programme/call-for-applications/
The Federal Ministry of Education and Research (BMBF) invites applications for its green talents
competition.
This aims to recognise and support young scientists working to make our societies more sustainable. The winners
will be able to visit Germany’s leading universities, research institutions and companies, in order to gather
information and learn about the options for cooperation with German partners. Each winner will present their own
research as part of an international forum and, in the following year, be invited to return to Germany for up to
three months, to conduct research and establish partnerships.
Applicants must be non-German citizens or reside outside Germany, be currently enrolled in a master or PhD
programme or already hold a degree in the field of sustainable development, have a strong command of English
and be no more than 32 years of age.
Both visits to Germany are fully financed by the BMBF. 25 awards are available.
Deadline for submission: 16 June 2014, 12 p.m. CET.
http://www.greentalents.de/index.php
The European Molecular Biology Laboratory invites applications for its international PhD programme.
This supports thesis supervision, a predoctoral course in molecular biology or the opportunity to study for the
EMBL international PhD. Applicants must hold, or anticipate receiving before enrolment, a university degree that
would formally qualify them to enter a PhD or equivalent programme in their home country. Applicants may be of
any nationality. Funding lasts for three and a half to four years. The stipends are competitive by international
standards and include broad health care benefits and pension.
Registration due by 11.59pm CEST, 16 June 2014; submissions due by 11.59pm CEST, 23 June 2014.
http://www.embl.de/training/eipp/application/index.html

The Australian Department of Industry, Innovation, Climate Change, Science, Research and Tertiary
Education invites applications for its Endeavour research fellowships.
These provide financial support for non-Australian postgraduate students and postdoctoral fellows to undertake
short-term (4-6 months) research towards a non-Australian Masters, PhD or postdoctoral research in any field of
study from participating countries in Australia. The participating countries include ones from the Asia-Pacific and
Middle East region, the Americas and the Caribbean, and Europe. Applicants must be citizens or permanent
residents of one of the participating countries and must remain so for the duration of their programme. Moreover,
applicants may not hold dual citizenship with Australia, must be aged at least 18 years and may not currently hold
or have completed, since 1 January 2013, an Australian government sponsored scholarship or fellowship. Each
applicant must be enrolled in a PhD course at a non-Australian university at the time of application and throughout
the proposed study or research programme in 2015, or have had their PhD conferred and receive final results by
the commencement of their programme.
Awards are worth up to AU$24,500 for up to six months and cover a travel allowance of AU$3,000, an
establishment allowance worth AU$4,000, a monthly stipend worth AU$3,000, health and travel insurance as well
as paid tuition fees.
Deadline: Submit your application before 11.59 pm (AEST) 30 June 2014.
https://aei.gov.au/scholarships-and-fellowships/international-applicants/endeavour-researchfellowship/pages/endeavour-research-fellowship.aspx
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Jeanssons Stiftelser utlyser etableringsanslag till yngre forskare 2014
Jeanssons Stiftelser har till uppgift att ge stöd till medicinsk forskning, och utlyser nu etableringsanslag till yngre
forskare som är i färd med att etablera sin egen forskargrupp. Sökande bör ha någon form av institutionsanknuten
tjänst och disputerat 2008 eller senare. Sökande kan beviljas årligt anslag vid två tillfällen, men ej mera. Sökande
måste ange om det gäller fortsättningsanslag. För att erhålla ett fortsättningsanslag krävs tillfredsställande rapport
om aktuell aktivitet. Anslaget är i storleksordningen 200-350 tkr. Bedömningen av ansökan är slutgiltig.
Ansökningssystemet är öppet mellan den 19 maj och den 17 juni 2014 till kl. 24:00.
Läs mer och ansök elektroniskt på webben: www.jeanssonsstiftelser.se.
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JUL
The Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften
Application deadline: 1 July 2014.
http://www.ifk.ac.at/index.php/actual-calls.html
Research fellowships. These support postdoctoral scholars early in their careers, who wish to carry out projects in
Vienna that combine empirical investigation with thoughtful theoretical work. A thematic link to the IFK’s current
research focus on imaginations of disorder is desired but not a prerequisite for application. The IFK will also
accept independent projects within the realm of humanities and social sciences unrelated to the present research
focus. Applicants must have a doctorate or a PhD at the time of application. Qualified scholars are eligible without
regard to nationality, institutional, or departmental affiliation; although preference is given to qualified Austrian
applicants.
Research fellowships will be granted for one academic semester and consist of a monthly allowance of up to
€2,325, a workspace with electronic facilities at the IFK, as well as a return ticket to and from Vienna and free
accommodation in a studio apartment.
Senior fellowships. These support excellent scholars, who are well advanced in their careers, who wish to carry
out projects in Vienna that combine empirical investigation with thoughtful theoretical work. A thematic link to the
IFK’s current research focus on imaginations of disorders is desired but not a prerequisite for application. The IFK
will also accept independent projects within the realm of humanities and social sciences unrelated to the present
research focus. Scholars of any nationality, and from any institution, are welcome to apply, although preference
will be given to applicants of international repute who are leading experts in their academic field. Senior
fellowships will be granted for one academic semester and consist of a monthly allowance of up to €2,325, a
workspace with electronic facilities at the IFK, as well as a return ticket to and from Vienna and free
accommodation in a studio apartment.
Institut Mittag-Leffler invites proposals for its call for conferences.
The institute offers access to its premises for a one-week mathematical conference, workshop or summer school
during the summer of 2015. Dates offered are 1 June to 17 July.
The institute provides:

accommodation on the premises for up to 20 participants;

a seminar room for up to 30 participants;

breakfasts, coffee breaks and lunches, and one conference dinner.
Application deadline: 20 July 2014
http://www.mittag-leffler.se/?q=call_for_conferences

AUG

Sense About Science invites nominations for the John Maddox prize for standing up for science.
This prize is awarded to an individual who has promoted sound science and evidence on a matter of public
interest. Its emphasis is on those who have faced difficulty or hostility in doing so. The prize is open to
nominations for any kind of public activity, including all forms of writing, speaking and public engagement, in the
following areas:

addressing misleading information about scientific or medical issues in any forum;

bringing sound evidence to bear in public or policy debate;

helping people to make sense of a complex scientific issue.
People from any country can be nominated. The nominator should normally be an individual who is familiar with
the work of the candidate but self-nomination will be considered in exceptional circumstances.
The prize is worth £2,000.
The deadline for nominations is 11:59pm on 20th August 2014 BST.
http://www.senseaboutscience.org/pages/john-maddox-prize.html
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Science & SciLifeLab prize for young scientists
SciLifeLab har tillsammans med den vetenskapliga tidskriften Science instiftat ett pris för unga forskare - priset
Science & SciLifeLab prize for young scientists. Priset delades ut för första gången 2013 för att belöna unga
forskare inom life science i början av deras karriär. De sökande skriver en populärvetenskaplig uppsats om sin
avhandling som måste vara gjord inom ett av fyra områden: cell- och molekylärbiologi, genomik och proteomik,
miljö, och translationell medicin. Förstapristagaren utses bland vinnarna i varje kategori och får 25 000 dollar och
sin uppsats publicerad i Science. Övriga kategorivinnare får 3 000 dollar och får sina uppsatser publicerade i
Sciences nätupplaga.
Sista dag för ansökan om årets pris är 1 augusti.
Läs mer på Medarbetarwebben: www.su.se/medarbetare/service/forskning/finansiering/utlysningar/dags-attans%C3%B6ka-till-scilifelabs-pris-f%C3%B6r-unga-forskare-1.177779
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Rymdstyrelsen utlyser ansökningar om fjärranalysprogrammets användardel 2015.
Programmet stödjer initiativ inom fjärranalysområdet med syfte att öka användningen av fjärranalysteknik i
samhället i enlighet med Rymdstyrelsens instruktion.
Stödet skall ses som ett initialt bidrag för att uppmuntra användandet av fjärranalys och framtagandet av nya
produkter och tjänster.
Ansökan kan skrivas i samarbete med svenska utvecklare av fjärranalysmetoder och produkter. Stöd i
användardelen kan även sökas av svenskt näringsliv med långsiktiga ambitioner inom fjärranalysområdet.
Ansökningsprocessen sker i ett flertal steg varpå utvalda prjoekt ombeds att skriva mer utförliga
projektansökningar.
Sista ansökningsdag: 22 augusti 2014 (steg 1). Ansökan till steg 1 skall bestå av en ansökningsblankett och en
kort idébeskrivning, se Rymdstyrelsens webb för ytterligare information:
http://www.snsb.se/sv/Mediebank/Fjarranalysanvandare/Utlysningar/Fjarranalysprogrammets-anvandardel-2015/

SEP
Energimyndigheten inbjuder ansökningar om energieffektivisering inom området energi, IT och design.
Syftet är att stödja utvecklingen av forskning som kombinerar energieffektivisering, beteendestudier, design och
IT-utveckling. Ett annat mål är att utveckla produkter och tjänster som kan kräva samarbete mellan forskare,
näringsliv och myndigheter. Därför kommer förslag som har samfinansiering från olika samhällsaktörer och
speciellt från näringslivet i bland annat utvecklings- och demonstrationsprojekt särskilt att beaktas.
Forskning inom följande områden prioriteras:

hushåll och individer - användarvänliga och användbara styr- och reglersystem för energianvändning
och övervakning i bostäder och byggnader med fokus på konkreta tillämpningar såsom smarta nät,
forskningsprototyper, demonstratorer;

tekniska, ekonomiska och juridiska system för mikroproduktion av energi;

utvärdering av förändringar i energianvändning och möjligheter till energieffektivisering.
För att ansöka om stöd krävs det att projekten har en uppbyggnad av kompetens genom tvärvetenskapligt
samarbete i nätverk – fysiska eller virtuella – mellan etablerade forskare eller forskargrupper, företrädesvis
verksamma vid forskningsinstitut eller universitet eller högskolor prioriteras. Projekt kan som längst fortgå under
tre år. Den total budgeten för utlysningen uppgår till SEK25 miljoner.
Sista ansökningsdag är den 1 september 2014.
http://www.energimyndigheten.se/Press/Nyheter/Utlysning-Energieffektivisering-inom-omradet-Energi-IT-ochDesign/

Barncancerfonden
Sista ansökningsdag: 2014-09-08
http://www.barncancerfonden.se/forskning/Utlysningar/ansokningssystemet1/
Projektanslag. Syftet är att finansiellt stödja barnonkologiskt relevanta forskningsprojekt inom området
biomedicinsk vetenskap innefattande biologi, epidemiologi, diagnostik och behandling, samt inom vårdvetenskap
inklusive psykosocial forskning.
Behöriga att söka är disputerade läkare, forskare, kuratorer, psykologer, sjuksköterskor och andra disputerade
personer verksamma inom barncancerområdet. Enskilda forskare med sin huvudsakliga verksamhet i någon av
de nordiska länderna är välkomna att söka; projekten måste dock ha aktivit deltagande av forksare baserade i
Sverige.

Se även Medarbetarwebben för aktuell utlysningsinfo: www.su.se/medarbetare/service/forskning/finansiering/utlysningar

FORSKNINGSSERVICE

Stiftelsen för strategisk forskning inbjuder ansökningar om stipendium för forskarutbildning inom
industri – Industridoktorand.
Syftet är att bidra till excellent forskning inom SSF:s verksamhetsområden och öka korsbefruktning mellan
akademi och näringsliv. Aktuella högprioriterade områden för SSF är:
 Livsvetenskaperna (Life Sciences)
 Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna (Life Science Technologies)
 Materialvetenskap och materialteknologier (Materials Sciences & Technologies)
 Informations-, kommunikations- och systemteknik, IKST (Informations-, Communications- & Systems
Technologies)
 Beräkningsvetenskap och tillämpad matematik (Computational Sciences and Applied Mathematics).
Utlysningen gäller personer som ännu inte påbörjat sin doktorandutbildning. Doktoranden ska under hela
bidragsperioden vara till minst 80 procent anställd vid ett företaget. Det ska finnas två väl meriterade personer
som handleder doktoranden under bidragsperioden, en vid lärosätet och en vid företaget. Handledarna ska vara
väl förankrade i respektive linjeorganisation.
Stiftelsens bidrag är SEK2.5 miljoner, vilket beräknas täcka cika hälften av vad ett doktorandprojekt normalt
kostar. Företaget förutsätts finansiera vad som därutöver krävs för ett väl fungerande projekt. Bidraget får inte
användas för handledares löner utan enkom för kostnader direkt kopplade till industridoktorandens projekt.
Sista ansökningsdag är 3 september, kl. 14.00.
http://www.stratresearch.se/sv/Bidragsguide/Utlysningar/2014/Industridoktorand/
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Anslag kan beviljas även för utomnordiska projekt om huvudsökanden har sin huvudsakliga verksamhet förlagd i
Sverige. Anslag beviljas under ett till tre år och kan sökas för exempelvis driftsmedel, enklare utrustning,
publikationskostnader, resor och lönekostnader.
Forskningsanslag till projekt om ovanliga barncancersjukdomar. Syftet är att möjliggöra forskning på maligna
cancersjukdomar hos barn där forskning idag saknas eller är begränsad. Behöriga att söka är disputerade läkare,
forskare, kuratorer, psykologer, sjuksköterskor och andra disputerade personer verksamma inom
barncancerområdet. Projekten ska inkludera aktivt deltagande av forksare stationerade i Sverige. Anslag kan
beviljas för internationella projekt under förutsättning att huvudsökanden har sin huvudsakliga verksamhet förlagd
i Sverige. Bidrag kan ges för mellan ett och tre år och omfattar alla projektrelaterade kostnader så som
lönekostnader, driftsmedel, enklare utrustning, publikationskostnader och resor.
Medfinansiering av EU-projekt inom området barnonkologi. Anslag beviljas för barnonkologiskt relevanta
europeiska samarbetsprojekt, där större delen av projektkostnaden redan beviljats på europeisk nivå under ett till
tre år för att ersätta de kostnader som inte täcks av den europeiska anslagsgivaren.
Behöriga att söka är disputerade läkare, forskare, kuratorer, psykologer, sjuksköterskor och andra disputerade
personer verksamma inom barncancerområdet med huvudsaklig verksamhet i något av de nordiska länderna.
Projekt ska ha aktivt deltagande av forskare stationerade i Sverige.
Anslaget är ett ramanslag och kan sökas för exempelvis driftsmedel, enklare utrustning, publikationskostnader,
resor och lönekostnader.
Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE) inbjuder ansökningar om medel ur Internetfonden.
Syftet är att finansiellt stödja fristående projekt som främjar internetutvecklingen i Sverige. Projekt som innefattar
utveckling, tillämpad forskning, kunskapsspridning eller andra aktiviteter vilka utvecklar eller använder internet på
ett innovativt sätt uppuntras. Ansökningar välkomnas från både privatpersoner och organisationer från alla
sektorer.
Nästa allmänna utlysning öppnar den 12 augusti 2014 och sista ansökningsdatum är den 10 september 2014
klockan 13.00.
http://www.internetfonden.se/om/
Stiftelsen för Strategisk Forskning inkallar ansökningar för bidrag inom satsningen på strategisk
mobilitet.
Syftet med programmet är att öka personrörlighet och korsbefruktning mellan akademi och näringsliv och därmed
också öka kunskaperna om akademins och näringslivets olika villkor.
Varje bidrag inom programmet täcker en forskares eller motsvarande persons lön under en fyra till 12 månaders
utbytestjänstgöring inom annan sektor än den som personen för närvarande är aktiv inom. Gästforskarvistelsen
får bedrivas utomlands och man kan även ta in en utländsk gästforskare från annan sektor om det tydligt
motiveras hur detta bidrar till utvecklingen av svensk konkurrenskraft. Gästforskaren skall under vistelsen bedriva
forskning, forskningsbaserad verksamhet eller teknisk utveckling inom nagot av stiftelsens fokusområden.
Både högskoleforskare som genomför en gästforskarvistelse inom näringslivet och näringslivsforskare, eller
motsvarande, som genomför en gästforskarvistelse inom högskolan är aktuella för detta slag av
utbytestjänstgöring, det vill säga ej till eller från forskningsinstitut.
Gästforskaren kan söka medel för hela sin lön under vistelsen och en mindre summa för övriga omkostnader
såsom resor, dubbelt boende med mera. Det högsta totala bidragsbeloppet är SEK1.5 miljoner. Utlysningens
budget uppgår till SEK15m.
Sista ansökningsdag är torsdag den 10 september, kl 14.00.
http://www.stratresearch.se/sv/Bidragsguide/Utlysningar/2014/Strategisk-mobilitet/

Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur utdelar årligen bidrag till svensk humanistisk
forskning och kulturminnesvård.
Fondens ändamål är att verka för befästande och främjande av svensk kulturminnesvård och humanistisk
forskning med närliggande intresseområden.

FORSKNINGSSERVICE

Stiftelsen Promobilia utlyser anslag till forskningstjänster inom ämnesområdet funktionshinder.
Syftet är att finansiellt stödja forskning och forskare som verkar inom såväl fysiska som kognitiva aspekter av
funktionshinder. Två typer av forskartjänster utlyses:

en doktorandtjänst med anslagstid två år, med möjlighet till förlängning med ytterligare två år eller till
disputation;

en postdoktorstjänst, med anslagstid två år, med möjlighet till förlängning med ett år.
Sökande doktorander måste vara antagna till forskarutbildning innan doktorandtjänsten tillträds. För
postdoktorstjänsten gäller att sökanden ska vara disputerad för doktorsgrad 1 september 2011 eller senare.
Forskningstjänsterna måste knytas till ett svenskt universitet där innehavaren skall vara anställd under
anslagstiden. Tillträde till tjänsterna kan ske tidigast 1 januari och senast 1 juli 2015. Det årliga anslaget uppgår
för doktorandtjänsten till SEK600,000 och för postdoktortjänsten till SEK750,000. Anslaget innefattar lön,
lönebikostnader samt overheadkostnader vid universitetet.
Sista ansökningsdag, onsdag den 10 september 2014.
http://www.promobilia.se/vara-bidrag/anslag-for-forskningstjanster-2015/

Se även Medarbetarwebben för aktuell utlysningsinfo: www.su.se/medarbetare/service/forskning/finansiering/utlysningar
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Inom området humanistisk forskning ges anslag främst till tryckning av färdigt och av sakkunnig granskat
manuskript inom ämnesområden som faller inom universitetens samhällsvetenskapliga, juridiska eller teologiska
fakulteter.
Inom området kulturminnesvård ges anslag endast till kostnader för bevarande eller upprustning av
kulturhistoriskt värdefulla byggnader eller föremål.
Utdelade anslag överstiger vanligvis inte SEK60,000.
Stiftelsens digitala ansökningssystem är öppet från 1 april till och med 15 september.
http://www.kungahuset.se/hovstaterna/kungligastiftelser/kultur/konunggustafviadolfsfondforsvenskkultur/ansokan.
4.292a62ce13848168ac53792.html
Systembolagets Alkoholforskningsråd lämnar stöd till såväl samhällsvetenskaplig som medicinsk
alkoholforskning.
Forskning av särskild betydelse för det förebyggande arbetet mot alkoholskadorna prioriteras. Systembolaget har
uppdragit åt rådet att i årets ansökningsomgång i första hand prioritera samhällsvetenskaplig och
folkhälsovetenskaplig alkoholforskning. Klinisk/patientnära forskning med relevans för förebyggande av
alkoholskador prioriteras i andra hand. Rådet administreras av Centralförbundet för alkohol- och
narkotikaupplysning (CAN).
Ansökningar skall lämnas, senast 15 september 2014, via rådets webbaserade ansökningssystem,
www.can.se/sra
Stiftelsen Allmänna Barnhuset utlyser forskningsbidrag
Stiftelsen Allmänna Barnhuset delar årligen ut ca 3,8 miljoner kronor till socialt inriktad barn- och
ungdomsforskning. Det handlar framför allt om forskning kring barn och ungdomar i socialt utsatta livssituationer,
till exempel barn i samhällsvård, barn i riskmiljöer eller barn med särskilda behov på grund av social utsatthet.
Forskning prioriteras som:
 Har ett tydligt barnperspektiv
 Förväntas vara till nytta för det praktiska arbetet med barn i utsatta livssituationer
 Tillför ny kunskap eller nya metoder med relevans för arbete med barn i utsatta livssituationer
Ansökningarna bereds av Barnhuset samt en särskild arbetsgrupp ur styrelsen. Beslut fattas av styrelsen på
sammanträde i december. Beviljat anslag avser forskning under påföljande kalenderår.
Nästa ansökningsperiod öppnar den 9 juni 2014 kl 08:00 och stängs den 15 september 2014 kl. 17:00.
http://www.allmannabarnhuset.se/forskning/sok-forskningsbidrag/ansok-har/
Astma och Allergiförbundet utlyser anslag ur sin forskningsfond.
Forskning skall inriktas på att höja livskvaliteten för de människor som drabbas av astma, allergi och annan
överkänslighet. Det är viktigt att allergiforskningen håller en hög vetenskaplig kvalitet. Förbundet vill särskilt stödja
kliniskt patientnära forskning och forskningsprojekt som saknar andra finansiärer eller intressen.
Sökande måste vara disputerad och ska ha avlagt sin examen under de senaste sex åren. Fonden prioriterar
unga forskare. Projekt bör vara ett till tre år långa.
Det elektroniska ansökningssystemet är öppet 18 augusti – 18 september för anslagsansökan 2014.
http://allergiforskning.se/soka-anslag/

The Government of Canada invites applications for the Banting postdoctoral fellowships.
These support postdoctoral applicants who will contribute to Canada’s economic, social and research-based
growth. Fellowships are distributed equally among the Canadian Institutes of Health Research, the Natural
Sciences and Engineering Research Council and the Social Sciences and Humanities Research Council.
Applications are welcomed from candidates of all nationalities given that they have fulfilled all requirements for a
PhD, a PhD-equivalent or health professional degree on a date between 24 September 2011 and 15 August
2015. However, a two-year extension to this window is available for candidates who are health professionals
previously engaged in post-degree non-research related clinical training or candidates whose career has been
interrupted or delayed due to childbearing, illness or health-related family responsibilities.
Canadian citizens or permanent residents who have obtained their degree from a Canadian university may hold
their fellowship at a Canadian or foreign university, affiliated research hospital, college or non-profit organisation
with a strong research mandate and capacity. Non-Canadian applicants must hold their award at a Canadian
institution. Fellowships are worth CA$70,000 per year for two years, and 70 awards are available every year.

Se även Medarbetarwebben för aktuell utlysningsinfo: www.su.se/medarbetare/service/forskning/finansiering/utlysningar
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Stiftelsen Sven Jerrings Fond utlyser forskningsbidrag.
Bidrag ges till biomedicinsk och beteendevetenskaplig forskning till förmån för barn med kronisk sjukdom eller
funktionsnedsättning.
Inom medicinsk forskning prioriteras patientnära klinisk forskning. Inom beteendevetenskaplig forskning
prioriteras studier av relevans för prevention och intervention till förmån för barn med kronisk sjukdom eller
funktionsnedsättning.
Bidrag ges i form av anslag till enskilda forskare eller grupper för planerad eller pågående forskning samt som
stipendier vilka ger stipendiater möjlighet att bedriva studier på heltid. Sammanlagt ges cirka SEK2 miljoner i stöd
varje år.
Sista ansökningsdag är 20 september.
http://www.jerringfonden.org/sok-bidrag/forskningsbidrag
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Application deadline for the 2014-2015 competition: September 24, 2014.
http://banting.fellowships-bourses.gc.ca/home-accueil-eng.html
Stockholm International Water Institute invites nominations for the Stockholm water prize.
This honours individuals, institutions or organisations whose work contributes broadly to the conservation and
protection of water resources and to the improved health of the planet’s inhabitants and ecosystems. Nominations
are accepted in three categories, one of which is research. The research category includes both basic and
applied research and regards the development of, and leadership in, new knowledge of:

natural or physical or technological processes;

the functioning of complex systems;

development of new ecological, economical, legislative, institutional or administrative principles
applicable to sustainable water management. Self nominations are not allowed. The prize includes an
award of US$150,000.
Submit your nomination to SIWI before September 25, 2014.
http://www.siwi.org/prizes/stockholmwaterprize/

OKT
The Gairdner Foundation
Nominations for 2015 must be received by October 1, 2014
http://www.gairdner.org/content/nominations
Canada Gairdner Global Health Award. This recognises a scientist whose advances have made a significant
impact on health outcomes in the developing world. The advances may be in the fields of basic science, clinical
science population health or environmental health.
Nominees may be residents of any country without restriction of gender, race, religion, creed or nationality. Selfnominations are not accepted.
The award includes a cash prize of CA$100,000 plus travel and accommodation for the recipient and their partner
to accept the award.
Canada Gairdner International Awards. These recognise biomedical scientists for original contributions to
medicine resulting in increased understanding of human biology and disease. Awards will honour original, seminal
contributions or discoveries rather than a lifetime of work, and nominations in the field of translational research
are also welcome.
Nominees may be residents of any country without restriction of gender, race, religion, creed or nationality.
Nominations are invited from scientific community while self-nominations are not accepted.
Five awards are available. Each award includes a cash prize of CA$100,000 plus travel and accommodation
expenses for the recipient and their partner to accept the award.

Svenska Försäkringsföreningen utlyser medel ur Filip Lundbergs stiftelse.
Stiftelsen främjar vetenskaplig forskning, samt utbildnings- och undervisningsverksamhet inom områden med
anknytning till eller intresse för liv-, sjuk- och annan personförsäkringsverksamhet.
Projektanslag under följande tematiska områden prioriteras:

förbättrade förutsättningar för personförsäkring i försäkringsbolag;

förbättring av sjukförsäkringen;

förebyggande av folksjukdomar.
Den totala budgeten för utlysningen uppgår till SEK200,000.
Sista ansökningsdag: 15 oktober.
http://www.forsakringsforeningen.se/stipendium
Deutscher Akademischer Austauschdienst – Research stays for university academics and scientists
The German Academic Exchange Service invites applications for its research stays. These enable university
academics and scientists to carry out a research project at a university or state recognised higher education
institution in Germany.

Se även Medarbetarwebben för aktuell utlysningsinfo: www.su.se/medarbetare/service/forskning/finansiering/utlysningar
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The Promobilia Foundation invites applications for its research grants.
The foundation supports research and development of technical aids for persons with disabilities as well as
measures intended to get these aids into production.
Financial support is also given to projects related to dyslexia and other diseases that can beget to decreased
mobility. Priority is given to research and innovation projects for the purchase of help.
Institutions and individuals in Sweden as well as abroad are eligible to apply. The total budget is worth SEK10
million.
Ansökningar rörande forsknings- och utvecklingsanslag skall vara stiftelsen tillhanda senast fredag den 10
oktober 2014 för att beaktas innevarande ansökningsperiod.
http://www.promobilia.se/vara-bidrag/att-ansoka/
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Applicants should hold a PhD and be working in higher education or a research institute in their home country.
They must have an agreement with a host in Germany before applying.
Grants are worth €2,000 per month for assistant professors and lecturers and €2,150 per month for professors for
the duration of one to three months. A flat rate travel allowance is also available for some countries.
Deadline information: Research stays for PhDs are decided twice a year. Applications must have been submitted
by 15 April (for stays from July of the same year through to January of the next) or 15 October (for stays from
January till June of the following year).
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarshipdatabase/?status=2&origin=&subjectGrps=&daad=1&q=research%20stays&page=1&detail=10000014
Sveriges Advokatsamfund utlyser forskningsanslag ur Emil Heijnes stiftelse för rättsvetenskaplig
forskning.
Stiftelsens ändamål är att främja rättsvetenskaplig forskning, bedriven av svenska medborgare i
överensstämmelse med de västerländska rättsprinciper, som vore allmänt erkända före det senaste världskriget,
liksom att stödja juridisk undervisning. Ansökningar är välkomna från advokater, domare, andra vid landets
allmänna domstolar anställda rättsbildade personer samt lärare vid landets universitet och högskolor. Utöver
forskningsanslag ges även bidrag för utgivande av juridiska handböcker och annan juridisk litteratur av intresse
för undervisningen inom landet.
Ansökningar om anslag ska vara stiftelsen tillhanda senast den 20 oktober 2014.
http://www.advokatsamfundet.se/Advokatsamfundet/Stiftelser-med-advokatanknytning/Emil-Heijnes-Stiftelse-forrattsvetenskaplig-forskning/
The Wellcome Trust invites proposals for its translation fund.
This aims to develop innovative and groundbreaking new technologies in the biomedical area. Projects must
address an unmet need in healthcare or applied medical research with a demonstrated proof of principle
supported by experimental data. The trust is particularly keen to receive proposals in novel biomedicine that seek
to restore function to the body. However, projects covering any aspect of technology development from a range of
disciplines, including physical, computational and life sciences, will be considered.
Proposals may be submitted by academic and commercial organisations based in the UK and overseas, including
non-profit research institutions and those funded by the Medical Research Council, Cancer Research UK and the
Biotechnology and Biological Sciences Research Council. Overseas institutions should confirm their eligibility with
the trust. Single institutions or consortia thereof may apply.
The fund covers direct costs of the project, including modest equipment purchase and maintenance costs.
Deadline information Concept notes due by 5pm GMT, 24 October; invited preliminary applications due by 5pm
GMT, 8 December 2014.
http://www.wellcome.ac.uk/Funding/Technology-transfer/Awards/Translation-Fund/index.htm

NOV
Kvinnliga Akademikers Förening utlyser stipendier ur stiftelsen Siri Jacobsons minnesfond.
Ett eller flera stipendier delas ut till kvinnor för forskning eller fortsatt utbildning efter grundexamen. Humanister
och samhällsvetare, särskilt de med inriktningen moderna språk, har företräde vid ansökning. Sökanden måste
redan vara medlem i KAF eller söka medlemskap senast vid ansökningstidens utgång. Stipendiesumman
kommer att vara cirka SEK30,000.
Nästa stipendietillfälle är senast 1 nov 2014.
http://kvinnligaakademiker.se/wp/stipendier/stiftelsen-siri-jacobsons-minnesfond/

Ekonomiska forskningsanslag. Utlysningen vänder sig till akademiskt yngre forskare med doktorsexamen som har
nydanade idéer, redan uppvisade färdigheter och driftiga ambitioner att utveckla ekonomivetenskaplig forskning.
Främst stöder utlysningen nyskapande mindre forskningsmiljöer om cirka tre till fem forskare som samarbetar i ett
integrerat projekt. Forskarna kan finnas vid ett eller flera lärosäten. Den huvudsökande skall komma från en
nationalekonomisk eller företagsekonomisk disciplin, men forskare i gruppen kan även komma från en annan
disciplin än de ekonomivetenskapliga.
Samtliga i ansökan skall ha avlagt doktorsexamen i perioden 2003 till 2013 samt vara eller kunna bli anknutna till
ett svenskt universitet eller forskningsinstitut.
Beviljat forskningsanslag omfattar maximalt SEK8 miljoner i högst fyra år. Under projekttiden kan ytterligare
medel sökas för workshop, arrangemang av konferens och publicering.
http://ragnarsoderbergsstiftelse.se/ekonomi
Rättsvetenskapliga forskningsanslag. Utlysningen omfattar medel för forskare med doktorsexamen som har
nydanade idéer, redan uppvisade färdigheter och driftiga ambitioner att utveckla rättsvetenskaplig forskning.
Behöriga är akademiskt yngre forskare som har avlagt doktorsexamen i perioden 2003 till 2013 samt är eller kan
bli anknutna till ett svenskt universitet eller forskningsinstitut. Doktorander kan finansieras i ett mindre projekt där

Se även Medarbetarwebben för aktuell utlysningsinfo: www.su.se/medarbetare/service/forskning/finansiering/utlysningar

FORSKNINGSSERVICE

Ragnar Söderbergs Stiftelse
Ansökningsperiod: 3–27 november 2014 (kl. 15).
http://ragnarsoderbergsstiftelse.se/
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doktorandfinansieringen utgör mindre än hälften av projektmedlen. För sökande med tillsvidareanställning kan
maximalt 50 procent av lönemedlen finansieras av detta anslag. Forskningsnslag inkluderar finansiering i högst
fyra år.
http://ragnarsoderbergsstiftelse.se/r%C3%A4ttsvetenskap

DEC
Vinnova invites applications for its strategic mobility in open and user innovation research call.
The objective is to enhance the innovativeness of the private and public sectors in Sweden by making use of
external ideas and solutions.
This call targets experienced researchers currently working outside Sweden who have a doctorate or at least four
years’ full-time equivalent research experience. It is important for the researcher to be qualified in the field of open
and user innovation. The beneficiary or coordinator has to be a Swedish University or belong to the research
institutes of Sweden.
The total available funds for this call are SEK2 million. The grants can cover up to 100 per cent of project costs
and are intended for research activities.
Ansökan kan lämnas löpande under hela året t.o.m. sista ansökningsdag 2014-12-02, 14:00:00.
http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Utlysningar/Effekta/Open-Innovation-Incoming/

2015
Swedish Women’s Educational Association utlyser Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier
av interkulturella relationer.
Stipendiet vänder sig till sökanden som har avslutat sina grundstudier om minst tre år vid universitet eller
högskola i Sverige. Den som söker skall ha etablerat en direkt kontakt för sina interkulturella studier med
institution eller universitet i utlandet. Stipendiesumman är US$10,000.
Komplett ansökan via ansökningsblanketten ska ha inkommit till stipendiekommittén senast den 10 januari.
http://interkult.swea.org/interkulturella-relationer/
The International Social Science Council: 2nd open call for proposals for Transformative Knowledge
Networks.
Applicants will compete for up to three grants of €300,000 each. The grants are to be used for creating
transformative knowledge networks as set out in the general programme.
This call aims to support researchers from the social, behavioural and economic sciences in taking the lead in
developing international transformative knowledge networks. These will:

undertake research on the needs and opportunities for social transformation in concrete contexts of
application;

bring together researchers from different fields of science and regions of the world;

engage stakeholders in the co-design and production of solutions oriented knowledge;

build capacity for international research collaboration and support early career scientists.
Applications are welcomed from researchers who have a PhD in social science or at least five years of full time
equivalent experience. Funding is not limited to participants in the seed money call.
There are up to three grants each worth €300,000 available.
The call will open on 31 October 2014. Deadline for submissions — Mid-January 2015.
http://www.worldsocialscience.org/activities/transformations/call-proposals-2/

Jernkontoret utlyser stipendier ur Knutbergsstiftelsen.
Knutbergsstiftelsens avkastning avser att främja bergsbruket i främst Bergslagen. Dessa möjliggör för forskare att
resa utomlands för att skaffa nya kontakter, samt för att kunna följa utvecklingen och få nya intryck. Vanligtvis
överstiger stipendiesumman summan inte SEK20,000.
Senaste ansökningsdag är den 15 februari.
http://www.jernkontoret.se/forskning/stipendier/stalforskning/index.php

FORSKNINGSSERVICE

Riksbyggens Jubileumsfond Den Goda Staden utlyser stipendier.
Stipendierna har som syfte att stödja forskning, utveckling och utbildning för bättre bomiljö inom områden som
arkitektur, byggnadsteknik, fastighetsförvaltning, energiförsörjning, miljövård samt samhälls- och trafikplanering.
Såväl enskilda forskare som grupper kan ansöka om stöd. Stödda projekt skall ha direkt anknytning till bostadsoch stadsmiljöfrågor. I första hand stöds projekt där fonden är huvudfinansiär eller där projektet utgör en ursklijbar
del i ett större sammanhang. Personlig utbildning, personliga resor eller inköp av utrustning prioriteras inte.
För nästa ansökningsomgång ska ansökan vara inne senast den 31 januari 2015.
http://www.riksbyggen.se/Om-Riksbyggen/Samhallsbyggare/Stipendium-Den-goda-staden/
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The Institute of Advanced Studies at the United Nations University, in collaboration with the Japan
Society for Promotion of Science, invites applications for the JSPS-UNU fellowships.
These provide opportunities for promising young researchers to conduct cooperative research with colleagues
from Japanese universities and research institutions. Proposals for research at UNU-IAS and UNU-CPR in Tokyo
should relate to the thematic research areas of the institutes.
Applications are welcomed from citizens of countries that have diplomatic relations with Japan. Japanese
nationals are not eligible. Applicants must have received a doctoral degree on or after 2 April 2009, or be
scheduled to receive one before the start of the fellowship. Applicants with at least 10 months of research or
professional experience are especially encouraged to apply.
Fellowships are awarded for a period of 24 months starting 1 September 2015.
Closing date: 2015•02•28
http://ias.unu.edu/en/about/fellowships/jsps-unu-fellowship-programme.html#overview
Svenska Turistföreningen utlyser medel ur dess fond för vetenskapliga undersökningar.
Stipendiefonden har till ändamål att stödja vetenskaplig forskning inom geografi, geologi, biologi samt
kulturhistoria och angränsande ämnen vilken ökar intresset för och höjer kunskapen om olika delar av Sverige.
Forskning som främjar turism och sprider kännedom om svensk natur och kultur välkomnas också. Den totala
budgeten för utlysningen uppgår till SEK20,000.
Ansökningar för 2015 ska vara STF tillhanda senast 31 mars, 2015.
http://www.svenskaturistforeningen.se/sv/Om-STF/Utlysning-STFs-fonder/Vetenskapliga-fonden/

LÖPANDE
Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien utlyser löpande anslag till forskarutbyte.
Akademien har forskarutbytesavtal med följande länder: Estland, Lettland, Litauen, Bulgarien, Kroatien, Polen,
Rumänien, Ryssland, Serbien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Kina. Forskare inom de humanistiska,
samhällsvetenskapliga, teologiska och juridiska disciplinerna är välkomna att söka.
(Särskilda bestämmelser gäller för utbytesresor till Serbien, ansökan skall vara Akademien tillhanda senast 1
februari, ansökningar till Estland, Lettland, Litauen samt Kroatien skall vara inlämnade före den 1 mars.)
http://www.vitterhetsakad.se/forskningsstod/internationellt_forskarutbyte

Kriminalvården utlyser medel för forskning inom områden av betydelse för myndigheten.
Syftet är att lyfta fram forskning och kompetensutveckling inom kriminalvårdens områden. Följande områden
betraktas som strategiska och prioriterade:

problembilder hos Kriminalvårdens klienter, missbruk, psykisk ohälsa, självmordsbenägenhet;

orsaker till kriminellt beteende - utvecklingspsykologiska aspekter;

riskbedömningar, riskfaktorer för återfall och hanteringstrategier;

utveckling av nya behandlingsmetoder mot kriminalitet och missbruk, farmakologisk behandling vid
aggressivitet och sexualbrottslighet;

behandlingsverksamhet mot kriminellt beteende, utvärdering av behandlingar, köpt vård och andra
stödåtgärder;

vårdklimat, förutsättningar för motiverande och behandlande arbete i anstalt och öppen kriminalvård,
yrkesroller, stress och utbrändhet;

teknisk utveckling och innovation, nya modeller för drogdetektion, ny teknik för elektronisk övervakning
och uppföljning av klienter;

samverkan - gränssnitt mot hälso-, sjukvård och socialtjänst.
Förslag till FoU-projekt kan lämnas av forskare vid landets universitet och högskolor.

Se även Medarbetarwebben för aktuell utlysningsinfo: www.su.se/medarbetare/service/forskning/finansiering/utlysningar
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Swedish Water House och Stockholm International Water Institute utlyser resestipendier.
Syftet är att bidra till utveckling av regelverk inom vatten- och utvecklingsområdet. Projekt med tydlig
vattenkoppling inom följade områden kan söka stöd:

naturvård och biologisk mångfald;

vattenkvalitet;

minskad klimatpåverkan;

effektivare resursanvändning inom mark, vatten och energi;

styrningsfrågor däribland korruption och ansvarsfrågor;

vatten i urbana miljöer;

demokrati och mänskliga rättigheter med särskilt fokus på kvinnor och marginaliserade grupper;

katastrofriskreducering;

integrerad och gränsöverskridande vattenförvaltning.
Möjligheten att söka resestipendier är öppen för alla som arbetar med, forskar eller studerar vatten och
utvecklingsfrågor. Stöd kan sökas för deltagande i internationella konferenser, workshops och seminarier,
fältstudier, eller kortare projekt. Maximalt belopp uppgår till SEK20,000.
Ansökningar kan skickas in fortlöpande, men måste inkomma senast två månader före planerad aktivitet. Beslut
om ansökan beviljas normalt inom 10 arbetsdagar.
http://www.swedishwaterhouse.se/en/jobs_education/Resestipendium/
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Inlämning av FoU-projektförslag görs i ett löpande intag. Ett skissförfarande tillämpas, där intressanta skisser går
vidare till fullständig ansökan.
http://www.kriminalvarden.se/sv/Om-Kriminalvarden/Forskning-och-utveckling-i-Kriminalvarden/Projektforslag/
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Ragnar Söderbergforskare i medicin
Ragnar Söderbergs stiftelse utlyser för tredje året i rad femåriga anslag till akademiskt yngre forskare. 2014 års
utlysning vänder sig till dem som avlagt doktorsexamen år 2008–2009. Stiftelsen vill med detta anslag stödja
lovande forskare i början av sin karriär så att de får möjlighet att etablera nyskapande forskningsmiljöer och
utveckla självständighet. Utlysningen vänder sig till forskare med nydanande idéer, redan uppvisad vetenskaplig
skicklighet och driftiga ambitioner att utveckla medicinsk forskning.
Ansökningsperiod: 29 april–27 maj 2014 (kl. 15).
http://ragnarsoderbergsstiftelse.se/medicin
Vinnova inbjuder ansökningar om samverkan för miljöinnovationer med aktörer i Brasilien.
Syftet med utlysningen är att erbjuda stöd till svenska aktörer att genomföra forsknings- och
innovationssamarbeten i partnerskap med aktörer i Brasilien. Utlysningen avgränsas till områdena: miljöteknik,
hållbar statsutveckling samt resurseffektivitet.
Utlysningen riktar sig till etablerade konsortier som har utvecklat sina nätverk medrelevanta aktörer i Brasilien för
att genomföra projektet. Projektet ska utgå ifrån näringslivsaktörers forsknings- och innovationsbehov. Konsortiet
ska bestå av minst ett svenskt företag, en svensk forskningsorganisation och minst en brasiliansk part. En jämn
könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald vid sammansättning av projektgrupper uppmuntras.
Utlysningens budget uppgår till SEK25 miljoner för perioden 2014 till 2017. Det maximala beloppet per projekt är
SEK5m över en period om två till tre år. Bidrag gäller enbart de svenska deltagarna i konsortiet.
Sista ansökningsdag: 2014-05-28, kl. 14:00:00
http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Utlysningar/Effekta/Samverkan-for-miljoinnovationer-medaktorer-i-Brasilien-2014/
The International RiverFoundation invites entries for its European river prize.
This is awarded for excellence in river management, protection and restoration. The aim is to celebrate succesful
approaches that have overcome the challenges to river restoration, ecosystem health, water quality and climate
change within the social and political context of the European continent.
Applications are invited from organisations, or groups of organisations in Europe, that that are engaged in best
practice river and catchment management. Applications will be assessed based on a documented river
management framework, evidence of social and economic gains, an integrated approach to river management,
long-term vision and demonstrated, outstanding achievement in river ecology.
The winner will receive a trophy and a cash prize and a twinning grant may also be made available in order to
share knowledge and expertise
Deadline information: Stage 1 applications due by 30 May; stage 2 applications due by 18 July 2014.
http://www.riverfoundation.org.au/riverprize_european.php

The Institut Pasteur International Division invites applications for its postdoctoral programme Calmette
and Yersin.
This supports one or two researchers to allow them to conduct a postdoctoral traineeship in an institute within the
Institut Pasteur International Network (RIIP). Areas may include all themes developed in the laboratories of the
RIIP. Applicants should hold a PhD and the postdoctoral training must be performed outside the applicants’ home
country or outside the country in which the university studies were conducted. The complete postdoctoral
traineeship will be conducted in the same host institute without interruption. Candidates from all nationalities may
apply. Grants are worth up to €1,900 per month to cover life expenses, plus a return air ticket per year between
the country of origin and traineeship location. The duration of the postdoctoral programme is two years.
Deadline for submissions: May 31, 2014.
http://www.pasteur-international.org/ip/easysite/pasteur-international-en/for-scientists/fellowships2/postdoctoralgrants
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Gunvor och Josef Anérs stiftelse utlyser forskningsanslag.
Anslag kan lämnas till all vetenskaplig forskning med företräde för humanistiska forskningsgrenar. Anslag till
festskrifter ges undantagsvis.
Stiftelsen deltar i finansiering av projekt endast om den svarar för minst 15 procent av totala projektsumman. I de
fall ansökningarna avser antologier och i förekommande fall festskrifter ska information finnas om vilka författare
som har accepterat att delta i projekten. Bidrag lämnas inte till vidareutveckling av redan färdig avhandling, ej
heller till inköp av teknik eller anordnande av utställningar. Om utbetalning sker via universitet eller högskola
gäller att de av stiftelsen beviljade forskningsanslagen utbetalas endast under förutsättning att ett maximalt
påslag om 18 procent belastar beviljade anslag.
Ansökningstillfälle: Senast den 31 maj.
http://www.anerstiftelsen.com/forskning/
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The Prince Mahidol Award Foundation invites nominations for its Prince Mahidol awards.
These are awarded for outstanding research in medicine or public health that contributes directly to the
betterment of society. Individuals or institutions may be nominated. Two awards, worth US$100,000 each, are
available.
Nominations must be received no later than midnight local time on May 31, 2014.
http://www.princemahidolaward.org/display-news.en.php?id=2014-02-26%2011:11:12
The Institute of Commonwealth Studies at the School of Advanced Study invites applications for the
Henry Charles Chapman visiting fellowship.
The fellow will conduct research at the institute in the social sciences or in recent history relating to the countries
of the Commonwealth but excluding Britain. Members of academic staff of any university worldwide may apply.
Where the fellowship is awarded to a member of staff at the University of London, the research may be carried
out overseas, providing the fellow has been associated with and contributed to the activities of the institute. The
fellowship is tenable for between three months and one year and is unlikely to exceed £4,000. Working space at
the institute will be provided.
The next deadline for application submission is 31 May 2014.
http://commonwealth.sas.ac.uk/fellowships/institute-fellows
Ludwig-Maximilians University’s Rachel Carson Center for Environment and Society invites applications
for the Carson fellowships.
Research projects should pertain to one or more of the following:

natural disasters and cultures of risk;

environmental knowledge and knowledge societies;

transformation of landscapes;

resource use and conservation;

ecological imperialism;

environmental ethics, politics and movements.
Scholars from around the world and a variety of disciplines related to environmental humanities can apply. The
programme is exclusively a writing fellowship. Fellowships will usually be granted for periods of six, nine or 12
months but they can also be granted for three months or be broken up into individual three-month periods.
Fellows are expected to be in residence in Munich. The Carson Centre will pay for a replacement for the
successful candidate at his or her home institution; alternatively it will pay a fellowship that is commensurate with
experience and current employment.
New applicants for the Carson Fellowships are sought once a year. Due to the upcoming evaluation of the Rachel
Carson Center, the date for fellowship applications has been moved (from January 31) to May 31, 2014.
http://www.carsoncenter.uni-muenchen.de/fellows/fellowship_info/index.html
Svenska Läkaresällskapet inbjuder ansökningar om resebidrag.
Bidrag kan sökas av disputerade eller odisputerade medlemmar av sällskapet för aktivt deltagande i internationell
vetenskaplig kongress eller för forskningsvistelse utomlands.
Resan skall utgå från Sverige och ansökan skall vara inkommen senast två veckor före avresedag. Om man vill
ha besked före avresan bör ansökan vara inne sex veckor före avresedag.
Ansökningsperiod: 15 augusti - 31 maj.
http://www.sls.se/Forskning--utbildning/Forskningsdelegationen--Prioriteringskommitten-/SLS-Resebidrag/

JUNI
Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek utlyser Rudolf Meidner-priset.
Priset ges för forskning som bidragit med ny kunskap om fackföreningsrörelsens historia eller angänsande
ämnen. Yngre forskare samt författare är välkomna att ansöka.
Prissumman uppgår till SEK25,000 och tilldelas en eller delas mellan flera författare.
Ansök senast den 1 juni 2014.
http://www.arbark.se/2014/02/utlysning-av-rudolf-meidner-priset-2014/

The Volkswagen Foundation is inviting applications for its Lichtenberg professorships.
These provide support to outstandingly qualified junior academics in connection with innovative fields of research
located between the disciplines as well as new teaching concepts within the respective research environment.
The funding is available to applicants from the humanities and the social sciences or natural and engineering

FORSKNINGSSERVICE

The International Brain Research Organization invites applications for its research fellowships.
Grants support postdoctoral training in a laboratory abroad for applicants under the age of 45. Applicants coming
from the US or Canada will not be considered; however, research fellowships at universities and research
institutions within the US and Canada do have the possibility of being funded. Fellowships last for one year and
are worth €35,000 each.
Application Deadline: June 1.
http://ibro.info/professional-development/funding-programmes/research-fellowships/
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sciences, as well as medicine. The two target groups are candidates who obtained their PhD no more than four
years ago and those who obtained their PhD no more than seven years ago. For both of these categories,
applicants should be returning or coming to Germany from abroad. Funding worth between €800,000 and €1.5
million per professorship is available for an initial period of five years, with the possibility of extension for a further
three years.
Deadline: 1. Juni 2014.
http://www.volkswagenstiftung.de/nc/en/funding/persons-and-structures/lichtenberg-professorships.html
Stiftelsen Natur och Kultur utlyser arbetsstipendier.
Projekten skall utgå från stiftelseurkunden, och därigenom verka för mellanfolkligt samförstånd, motverka
totalitära idéer och statsskick samt främja politisk och ekonomisk frihet; arbetet ska vara av folkbildande karaktär
samt sträva efter att bli en aktiv del i det offentliga samtalet.
Nio stipendier om vardera SEK100,000 finns tillgängliga för kvalificerat litterärt arbete.
Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast 1 juni 2014.
http://www.nok.se/Om-oss/stiftelsen/Stiftelseverksamheten/Priser-ochstipendier/Arbetsstipendier/Arbetsstipendier1/
Ungdomsstyrelsen: Studier om civila samhället
Forskare kan söka bidrag för studier om det civila samhällets utveckling, organisering och samspel med övriga
samhället. Ungdomsstyrelsen har utsett ett vetenskapligt råd som granskar ansökningarna. Ungdomsstyrelsens
generaldirektör beslutar sedan vilka som får stödet som totalt är på 4,2 miljoner kronor.
Sista ansökningsdag är 2 juni 2014.
http://www.ungdomsstyrelsen.se/studier-om-civila-samhallet
Den 1 april byter Ungdomsstyrelsen namn till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.
Statens Fastighetsverk utlyser stipendier inom arkitekturområdet från Helgo Zettervalls fond.
Fondmedlen är avsedda att understödja utbildnings-, utvecklings- och forskningsprojekt inom arkitekturens
område. Behöriga sökande är studerande vid tekniska högskolor som fullgjort den teoretiska delen av studierna,
doktorander, forskare, praktiskt verksamma, organisationer med flera.
Stipendiater skall vara bosatta och verksamma i Sverige.
Medel kan ej ges för löne-, mat- eller traktamentskostnader, ej heller för ordinarie verksamhet i organisations eller
myndighets regi. Bidrag till praktiska bygg- eller restaureingsarbeten medges icke heller. För examensarbete
utdelas normalt ej mer än SEK10,000 per ansökan. Vid bedömningen prioriteras ansökningar där resultatet avses
spridas och bidra till kunskapsuppbyggnad om, eller utveckling av den svenska byggnadskonsten.
Ansökan ska ha inkommit senast den 2 juni 2014.
http://www.sfv.se/om-oss/stipendier/helgostipendier/

Vinnova inbjuder ansökningar om medel inom ramen för utlysningen materialbaserad konkurrenskraft
2014.
Syftet med utlysningen är att stödja projekt som tydligt stärker den materialbaserade konkurrenskraften och ökar
tillväxtmöjligheterna för företag i Sverige som utvecklar, producerar, levererar eller använder material.
Exempel på aktörer som kan ansöka om medel är företag, forskningsinstitut, universitet och högskolor samt
organisationer som representerar användarbehov. Företagsmedverkan krävs i alla projekt.
Utlysningen omfattar två erbjudanden, initiering eller förstudie där upp till SEK300,000 kan ges för projekt på
mellan tre och 12 månader, samt verifiering, där upp till SEK2 miljoner kan ges för projekt på mellan sex och 12
månader. Den totala budgeten upgår till SEK30m fördelat över två ansökningsomgågar under 2014.
Sista ansökningsdag: 2014-06-03, kl. 14:00:00

FORSKNINGSSERVICE

Vinnova inbjuder ansökningar om innovativ produktframtagning.
Utlysningen syftar till att bidra till ökad konkurrenskraft och innovationsförmåga för svensk tillverkningsindustri
genom att stimulera nydanande forskning om produktutveckling. Projekt som inriktar sig på en eller flera av de tre
följande punkterna kommer att finansieras:

analysering och förklaring av centrala trender som påverkar produktutvecklingsprocesser i
tillverkningsindustrin och utveckla lösningar;

utveckling, testning och utvärdering av nya innovativa koncept som effektiviserar
produktutvecklingsarbetet i tillverkningsindustrin;

spridning och implementering av befintlig produktutvecklingskunskap, -metoder och -verktyg till områden
eller sektorer där de idag inte används och därefter utvärdera effekterna.
Utlysningen riktar sig till universitet, högskolor och forskningsinstitut som i samverkan med minst tre företag vill
genomföra ett projekt inom en eller flera av utlysningens inriktningar.
Den totala budgeten för utlysningen uppgår till SEK30 miljoner. Bidrag per projekt förväntas ligga inom spannet
SEK3m till SEK6m, men även mindre projekt kan komma att beviljas. Anslag kan maximalt uppgå till 50 procent
av de totala projektkostnaderna. Dessutom är riktlinjen att företagens insatser bör utgöra minst 40 procent av
projektets totala kostnader.
Sista ansökningsdatum är 3 juni.
http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Utlysningar/Effekta/Innovativ-Produktframtagning_Nydanandeforskning-om-produktutveckling-2014/
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http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Utlysningar/Effekta/Materialbaserad-konkurrenskraft-2014/
Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne
Stiftelsen stöder forskning inom svensk naturvård särskilt vad avser problem sammanhängande med markvård,
vattenvård, landskapsvård och växtskydd.
Sista ansökningsdag: 3 juni 2014.
http://www.stiftelsenlamm.a.se/utlysning2014ny.pdf
Doktorandtjänster. Tjänsterna är avsedda för forskarstuderande vid något av landets universitet och kan innehas
under fyra år med ett årligt bidrag på SEK500,000. Medel för doktorandtjänst söks av handledaren som skall
inneha minst docentkompetens och vara tilsvidareanställd vid univeristet eller högskola.
Forskningsbidrag. Ansökan om forskningsbidrag skall hålla sådan kvalitet att den skulle hävda sig också i annat
vetenskapligt sammanhang, till exempel forskningsråd.
VINNOVA inbjuder ansökningar om Tjänstelyftet – innovationsprojekt.
Utlysningens syfte är att utifrån konkreta behov hos behovsägare stimulera användningsnära tjänster och
erbjudanden. Det sker genom tillämpning av ny kunskap och nya typer av innovationer som skapar förutsättningar
för ekonomisk tillväxt, bland annat inom marknadsföring, organisering, tjänsteprocesser och utveckling av nya
affärsmodeller.
Utlysningen riktar sig till konsortier med tre typer av parter; behovsägare, leverantörer och forskningsutförare.
Behovsägare ska vara företag eller en organisation med ett erbjudande om en produkt eller tjänst. Leverantör ska
vara teknik- eller tjänsteutvecklande företag som tillhandahåller tjänster eller varor till behovsägaren, och
forskningsutföraren kan vara universitet, högskola eller institut.
Budgeten för utlysningen är totalt SEK15 miljoner. Maximalt belopp per ansökan uppgår till SEK1.5m uppdelat på
högst SEK500,000 per typ av projektpart.
Sista ansökningsdag/Last application date:2014-06-04 14:00:00
http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Utlysningar/Effekta/Tjanstelyftet---Innovationsprojekt/

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd inbjuder ansökningar för forskning inom åldrande och
hälsa.
Syftet är att möta den utmaning som den demografiska förändringen innebär med en ökande andel äldre i
befolkningen. Forte vill stöda tvärprofessionell forskning som inbegriper samverkan mellan forskare och aktörer
inom vård, omsorg och arbetsliv, med styfte att stärka den vetenskapliga basen och att forskningsresultat
snabbare omsätts till praktik. Samverkan med företrädare för verksamheter inom vård och omsorg, liksom
brukare, borde finnas med under såväl planering som genomförande av forskningen, samt att en plan för
implementering av forskningsresultat finns. Ansökningar inom dessa områden är välkomna;

forskning rörande fysiska och psykiska funktionsnedsättningar, samt vilka kombinationer av preventiva
och rehabiliterande insatser som kan bidra till att stärka förutsättningarna för individen att vara aktiv och
delaktig i arbete och vardagsliv;

innovativ användning av informationsteknologi och ny teknik, för att förbättra vården liksom för att
möjliggöra ökad delaktighet för äldre i vård- och omsorg och i arbeslivet;

vilken roll arbetsmiljö och arbetsförhållanden spelar för äldre mäns och kvinnors deltagande i arbetslivet;

ledning, organisering, styrning och driftsformer inom äldreomsorg och hälso- och sjukvården.
Maximalt sökbelopp är SEK15 miljoner för projekt med ett till tre års projekttid.
Sista dag för ansökan är 5 juni 2014 kl. 17.00.
http://www.forte.se/sv/Utlysningar/Aktuella-utlysningar/Aldrande-och-halsa/
Nordforsk, in cooperation with the Swedish Research Council, the Norwegian Research Council, the
Academy of Finland, the Icelandic Centre for Research and Greenland, invites applications for its
planning grants on Nordic centres for excellence in arctic research.
These aim to support the establishment of prominent research groups and to facilitate their work towards
developing full proposals for a Nordic centre of excellence within arctic research. They will use a cross disciplinary
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Vinnova inbjuder ansökningar om innovationer för framtidens hälsa.
Syftet är att finansiera samverkansprojekt där nyskapande och unika idéer som bygger på forskning eller gedigen
kunskap utvecklas till nya lösningar inom hälsoområdet. Projekten ska inkludera någon form av klinisk eller
teknisk verifiering för att uppnå en nivå som kan attrahera följdinvesteringar.
Utlysningen riktar sig till forskningsorganisationer, företag och offentligt finansierad verksamhet som i samverkan
vill utveckla innovationer inom hälsoområdet. Minst två av de tre nämnda typerna av organisationer ska delta som
projektparter i projektet. Även behovsägare ska medverka för att säkerställa relevansen i de innovationer som
projektet syftar till att ta fram.
Den totala budgeten för utlysningen är SEK60 miljoner fördelat på cirka 20 projekt. Varje projekt kan maximalt
finansieras med SEK5m. Projekttiden kan variera mellan ett till tre år.
Sista ansökningsdag:2014-06-04, kl. 14:00:00
http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Utlysningar/Effekta/Innovationer-for-framtidens-halsa-2014/
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approach to strengthen the knowledge base within Arctic research on health and medicine, the humanities, social
sciences, natural sciences and technology.
Applications should include researchers from at least two Nordic countries and at least one country outside the
Nordic region or from the autonomous regions of Greenland, Åland or the Faroe Islands.
A maximum of 10 proposals will be awarded NOK100,000 each.
Application deadline: 05.06.2014, 13:00.
https://funding.nordforsk.org/nordforsk/call/call.jsp?cid=404
The Swiss-Swedish Innovation Initiative invites outlines for research and development projects under the
EUREKA and Eurostars programmes.
This aims to facilitate funding of market-oriented Swiss-Swedish research and development projects and create
research consortia consisting of Swiss-Swedish small and medium-sized enterprises, large industry, academia
and research institutes. The call is open for all topics within the SWII, but focuses on the development of
innovative smart systems, products and services.
Outlines are welcomed from consortia including at least one SME. Other partners such as large companies,
research institutes and universities are welcome as additional participants. Partners from other Eureka countries
may also participate, but must apply for funding in their own country.
Deadline for submitting project outlines is June 12 2014.
http://www.swii.org/index.php/about-initiative/open-call-for-r-d-project-outline
Rymdstyrelsen utlyser medel inom nationellt rymdtekniskt forskningsprogram för små och medelstora
företag.
Programmet syftar till att föra samman mindre svenska företag med svensk akademi i forskningsnära
teknikutvecklingsprojekt. Forskningsprojekten skall främja relevans och kvalitet i forskningen samt bidra till
industrins kunskapsutveckling och konkurrenskraft.
Projekt inom utlysningen skall uppfylla Rymdstyrelsens strategi genom att bidra till tillträdet till rymden eller till
verksamheten i rymden.
Medel kan sökas av mindre svenska företag i samarbete med svenska universitet, högskolor och
forskningsinstitut. För att räknas till kategorin mindre företag krävs det att företaget inte har mer än 40 anställda.
Anslagen ska täcka kostnaderna för universitet, högskolor och forskningsinstitut och kan som maximalt uppgå till
50 procent av de totala projekt kostnaderna. Totalt omfattar utlysningen cirka SEK3 miljoner, varav enskilt projekt
stöds med maximalt SEK2m; projekten får löpa över högst två år.
Sista ansökningsdag är den 13 juni 2014.
http://www.snsb.se/sv/Mediebank/Industri/Utlysningar/NRFP-SMF-2014/

Vetenskapsrådet invites applications for collaborative projects within the French-Swedish common
research on climate change and environment.
As part of the cooperation agreement, joint calls will be launched in order to facilitate the cooperation between
Swedish and French scientists at Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environment. The overall aim of this
call is to build lasting international consortia with active Swedish and French participation to address key
challenges in climate related research. The projects should have an innovative approach to key scientific
problems within either international cooperation on green house gas quantification and modelling; effects on
ecosystem from changes in the carbon cycle; or arctic studies.
Eligible to apply are individual researchers at Swedish research institutions and at LSCE who serve as the project
leaders and have the scientific responsibility for the project.
Swedish partners must hold a Swedish doctoral degree, or an equivalent foreign degree, awarded no later than
the closing date for applications in this call. French partners must be an active researcher at LSCE.
The total budget for this call is €3.2 million which will be divided equally between Swedish and French partners.
Partners from outside are welcome but will have to bring their own research funding, but meeting and project
coordination costs can be covered through this call. Between 2015 and 2017, three to five consortia will be
funded. Applications should be written in English.
Deadline: June 13, 2014.
http://www.vr.se/forskningsfinansiering/sokabidrag/vetenskapsradetsutlysningar/aktuellautlysningar/rambidragforfr
ansksvensktsamarbeteinomklimatochmiljo.5.7e727b6e141e9ed702b1523a.html#hTermsandconditionsforthegrant
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Apotekarsocieteten utlyser Phabian award för årets bästa doktorsavhandling.
Syftet är att stimulera forskning inom området farmaceutisk och biomedicinsk analys. Stipendiet delas ut till en
avhandling inom områdena kvalitativa och kvantitativa metoder och tekniker för läkemedel och besläktade
ämnen, farmaceutiska hjälpämnen samt endogena ämnen av betydelse för läkemedelseffekter och interaktioner.
Priset kan även utdelas till avhandlingar om analytiska tekniker och metoder med relevans för ovan givna
områden, men där avhandlingsarbetet inte direkt berör substanser eller produkter direkt kopplade till
läkemedelssektorn.
Avhandling skall vara framlagd vid ett svenskt universitet mellan 1 maj 2013 och 30 april 2014.
Priset uppgår till SEK25,000.
Sista dag för ansökan är den 13 juni.
http://www.lakemedelsakademin.se/templates/SPstandard.aspx?id=2730
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Hans Kilian Award of Merit 2015 for the Research and Advancement of “metacultural humanisation” - Call
for applications and nominations
The international research award of the Köhler Foundation for outstanding merits in interdisciplinary human
sciences honours outstanding scientific achievements in the study field of the historical and cultural existence of
mankind and the corresponding alterations in the human psyche.
The first Hans Kilian Award was conferred in May 2011 upon Professor Hartmut Böhme (Humboldt University of
Berlin) for his research in the field of interdisciplinary cultural studies, topical diagnostic enquiries into the history
of science and mentality as well as psychohistory. In June 2013, Professor Hans Joas (University of
Chicago/Freiburg Institute for Advanced Studies) received the Award for his scientific works in sociological theory,
social philosophy and sociology of religion as well as sociology of war and violence.
This call for submissions is addressed foremost to scientists and researchers who, in their theoretical, methodical
and empirical works, have been creatively transcending the borders between disciplines and cultures and bringing
forth productive syntheses between these previously isolated areas of knowledge.
The addressed inter- and transdisciplinary perspectives bring together theories, methods and data from
psychology and psychoanalysis, psychiatry and other medical sciences, sociology, history, social and cultural
anthropology, as well as from other disciplines of social and cultural study. A special consideration shall be given
to the exploration of historical and (inter-/trans-) cultural dimensions.
The value of the Award constitutes 80,000 Euros. This international award ranks among the most highly
remunerated prizes in the field of humanities and social sciences in Germany. Its conferment takes place
biennially. The Foundation invites universities as well as renowned cultural and academic associations throughout
the world to nominate eligible candidates. Self-nominations are equally possible.
To be considered for the 2015 Award, which will be conferred for the third time on April 24, 2015, the proposals
for the nomination or applications containing all the required support materials are to be submitted no later than
June 15, 2014.
http://www.hans-kilian-preis.de/en/call-for-applications-2015/index.html
Call text (PDF): http://www.hans-kilian-preis.de/upload/medien/Hans_Kilian_Award_2015.pdf
Apotekarsocieteten, i samarbete med AstraZeneca, utlyser Rosenönpriset.
Syftet är att uppmärksamma årets bästa doktorsavhandling inom områderna läkemedelsmetabolism,
farmakokinetik och farmakodynamik. Avhadlingen ska vara framlagd vid ett svensk universitet under perioden 15
juni 2013 och 15 juni 2014.
Prissumman uppgår till SEK30,000.
Ansökan skickas senast den 16 juni till Agneta Andersson, agneta.andersson@apotekarsocieteten.se
http://www.swepharm.se/templates/SPstandard.aspx?id=2864

ERA-Net ERA-MIN invites proposals for its joint call on sustainable supply of raw materials in Europe.
This supports research on all areas of non-energy raw materials supply, including mineral and metal-based
construction materials. Proposals may address the following topics:

primary resources, including exploration, extraction, minerals processing, metallurgy and mine closure
and rehabilitation;

secondary resources, including recycling of mining and smelting residues, product design and
manufacturing, product distribution and use, end-of-life collection and logistics, end-of-life preprocessing, metallurgical extraction and closing the loop from an integrated approach;

substitution of critical materials, including green energy technologies, extreme conditions, bulk
applications, electronic devices and medical applications and enabling technologies and research
infrastructure for substitution.
Each proposal must involve a minimum of three eligible organisations from at least two different call funding
countries. The coordinator of the transnational call must be established in a call funding country. Consortia may
include participants from countries not participating in the call if they cover their own costs. Consortia involving
both academic and industrial organisations are particularly encouraged to apply. National funding criteria and
regulations will apply. Project partners will be funded by the call funding organisation of their own country.
Projects may have a duration of between 12 months and 36 months. The joint budget is in excess of €6 million.
The Call for proposals will close on the 17th June 2014, at 17.00 CEST.
http://www.era-min-eu.org/about/era-min-joint-call
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The Swedish Embedded Award inbjuder ansökningar till årets tävling.
Priset utdelas för årets bästa nyutvecklade intelligenta system. Alla bidrag skall för sin funktion använda
inbyggnadsprocessorer med tillhörande programvaror och får gärna vara baserade på befintliga plattformar.
Produkten eller prototypen får inte vara mer en ett år gammal, eventuellt vara framtagen senast den 1 september
2014.
Studenter från Sveriges högskoler kan delta. Ett stipendium på SEK50,000 tillägnas vinnaren.
E-postas på särskilt formulär senast 16 juni.
http://www.embeddedpriset.nu/
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The Ambient Assisted Living Joint Programme invites proposals for its call on care for the future.
This provides funding for the development and testing of ICT-based solutions in real life situations which enable
and support sustainable care models for older adults. The aim is to stimulate approaches and investments in
innovations that build sustainable care systems and improved health and wellbeing for older adults as well as
generate growth within the private market by facilitating the commercialisation of new concepts and solutions that
support formal and informal care. Proposed solutions shall include new concepts necessary to ensure person
centred care for older adults. The call can provide an opportunity to integrate existing AAL technological
developments to allow services to be delivered more efficiently and affordably. Projects must aim at developing
ICT-based solutions to identified user needs and demonstrate a realistic business case with time-to-market
perspective of maximum two to three years after end of the project. The effort of industry and other business
partners in each project is expected to be around 50 per cent. Consortia must include at least three independent
eligible organisations from at least three different AAl partner states participating in the call. At least one eligible
for-profit business partner must be included as well as one eligible for-profit SME partner, which can be the
business partner. Consortia must also include at least one eligible end-user organisation. A maximum of 10
partners may be included in the consortia. Organisations from non-participating states may be associated to
projects, but they cannot be crucial for the project’s implementation. National eligibility rules will apply. Each
project may receive up to €3 million over a period of 12 to 36 months. The expected total budget is approximately
€32.81m.
Closure date for application: 26 June 2014, 17 h 00 Central European Time (CET).
http://www.aal-europe.eu/call-2014-care-for-the-future/
The Gerda Henkel Foundation invites proposals for its special programme on Islam, the modern nation
state and transnational movements.
Funding supports research projects in the following fields:

historical and present-day Islamic systems of society and state;

the concept of nation, national movements and nationalism in Islamic civilisation;

Islamic fundamentalism or Islamic emancipation;

transnational civil society movements in the Islamic world;

Islamic states in the international world system.
The next application deadline is 27 June 2014. Applications have to be in the Foundation's office by this day. The
date of the postmark is not valid.
http://www.gerda-henkel-stiftung.de/special-programme_islam
Research projects. Applicants must hold a PhD and have at least five years professional experience working in an
academic field, and be actively involved in the research work of the project.
The grants involve the assumption of costs for personnel, travel, materials or other costs. Moreover, costs
incurred of visiting scholars can also be financed.
Research scholarships. Applicants must hold a PhD or be scholars with post doctoral lecture qualification.
Scholarships should be applied for by one scholar who will work on a specific project on his or her own.
Funding may involve basic scholarship sum, and if appropriate and required, funding may also cover travel
abroad as well as expenses, childcare allowance, and material expenses. The duration of research is two years.

Söderberg och Partners utlyser sitt årliga pris för årets bästa uppsats inom finansområdet.
Årets tema är finansiellt sparande för privatpersoner. Tävlande uppsatser kan till exempel beröra privatpersoners
placeringar eller behandla teorier och beteenden som kan vara till gagn för, eller tillämpas av, privatpersoner.
Uppsatsen ska vara skriven mellan hösten 2013 och juni 2014. Den vinnande uppsatsen belönas med
SEK100,000.
Ditt bidrag ska vara Söderberg & Partners tillhanda senast 27 juni 2014.
http://www.soderbergpartners.se/Kontakt/JobbaHosOss/Student/Arets-Finansuppsats/
The BBVA Foundation invites nominations for its frontiers of knowledge awards.
These recognise research and creative work that contributes to an improved understanding of the natural, social
and artificial or technological worlds. Eight categories are available:

basic sciences, including physics, chemistry, mathematics;

biomedicine;
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Vinnova och Institutet för entreprenörskap- och småföretagsforskning utlyser resestipendier inom ramen
för uppsatstävlingen ”nytt och nyttigt”.
Syftet med tävlingen är att belöna uppsatser som behandlar temat innovation, kommersialisering och
nyttiggörande. Tävlingsbidragen ska vara skrivna på kandidat-, magister- eller masternivå under läsåret 20132014 och ha erhållit betyget väl godkänd. Författarna av de tre bästa uppsatserna erhåller resestipendier på
SEK30,000, SEK20,000 respektive SEK15,000. Stipendierna kan användas för studieresor i syfte att utveckla
kompetensen inom problemområdet, alternativt till deltagande i seminarier eller andra aktiviteter som bidrar till att
höja kompetensen hos stipendiaterna.
Sista ansökningsdag: 27 juni 2014.
http://www.innovationsuppsats.se/index.asp
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ecology and conservation biology;

information and communication technologies;

economics, finance and management;

contemporary music;

climate change;

development cooperation.
Candidates may be one or more persons of any nationality. Agencies and organisations in the public and not-forprofit private sector are also eligible for climate change and development cooperation awards. Organisations may
nominate more than one candidate but each candidate may only be nominated for one category.
Awards are worth €400,000. In the event of an award being shared by more than one person, its monetary
amount will be divided equally among all recipients.
The 2014 call closes on June 30.
http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/ing/microsites/premios/fronteras/index.jsp

JULI
The Wellcome Trust invites applications for its Wellcome Trust/Massachusetts Institute of Technology
postdoctoral fellowships.
These enable postdoctoral scientists to undertake research at the interfaces between biology or medicine, and
mathematics, engineering, computer and physical or chemical sciences, firstly at MIT and then at a UK institution.
Candidates are expected to identify an important biomedical research question and to propose a personal
interdisciplinary training programme to achieve their research aims.
The scheme is open to individuals with a relevant connection to the EEA. Applicants should be about to submit
their doctoral thesis or have no more than three years of postdoctoral experience. Candidates need an MIT
faculty sponsor who can guarantee that MIT will meet all research costs in their laboratory, including research
expenses and access to equipment, and a UK mentor who will provide independent support and advice.
The fellowship lasts for four years, with the fellow based at MIT for two to three years before returning to a host
institution in the UK for the remainder of the award.
For phase 1, the Wellcome Trust will provide a stipend, at a level to be set by the MIT faculty sponsors, and
additional support to cover miscellaneous expenses including travel, health insurance and small items of
equipment. The MIT faculty sponsors will meet all research costs. For phase 2, the Wellcome Trust will provide an
appropriate salary for the fellow, research expenses to cover materials and consumables, modest equipment and
public engagement costs for the one- to two-year period back in the UK.
Closing date: 7 July 2014
http://www.wellcome.ac.uk/Funding/Biomedical-science/Funding-schemes/Fellowships/Internationalfellowships/WTX054661.htm

The Library of Congress invites applications for the Kluge fellowships.
These enable qualified scholars to conduct research in the John W Kluge Center using the Library of Congress
collections and resources. Research in the humanities and social sciences, especially interdisciplinary, crosscultural or multilingual is encouraged.
Applications are welcomed from scholars worldwide, provided that the applicant has a PhD or other terminal
degree conferred within seven years of the deadline date. In addition, applicants whose native language is not
English must present evidence of fluency in the language.
Up to 10 fellowships, worth US$4,200 per month over four to 11 months, are available each year. Fellows must
remain in residence at the Library of Congress for their fellowship period, give one public presentation of their
research, and provide the library with a final report on their research.
Due Date: Applications must be post-marked by July 15.
http://www.loc.gov/loc/kluge/fellowships/kluge.html
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The Institut Pasteur International Division invites applications for its doctoral programme Calmette and
Yersin.
This supports one or two researchers to allow them to conduct their PhD in an institute within the Institut Pasteur
International Network (RIIP). Areas may include all themes developed in the laboratories of the RIIP. The PhD
traineeship will be conducted in an institution where the candidates do not yet work, outside their home country
and outside the country in which their studies were conducted. The applicant must hold a master’s degree or a
doctorate in medicine, sciences or pharmacy. Candidates who have already started their PhD cannot apply.
Candidates from all nationalities may apply. Grants are worth €1,400 per month and cover life expenses plus a
return air ticket per year between the country of origin and traineeship location. The duration of the doctoral
programme is three years.
Application deadline: July 11, 2014.
http://www.pasteur-international.org/ip/easysite/pasteur-international-en/for-scientists/fellowships2/doctoralgrants2
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Bayer invites proposals for the Otto Bayer scholarships.
These enable students in their advanced study period to conduct study projects and undertake internships,
summer courses, preparatory and supplementary courses, theses and doctoral studies. Proposals may address
biology, molecular biology, biochemistry, biotechnology, biological process engineering, bioinformatics, chemistry,
chemical engineering, material sciences, environmental sciences, pharmaceutics, drug discovery, physics and
medical sciences. Researchers from German-speaking countries may apply to study abroad, whereas
international investigators may apply to study in Germany.
Applications accepted between 1 June and 15 July 2014. This call is repeated once a year.
http://www.bayer-foundations.com/en/bayer-scholarships.aspx
The Australian Academy of Science invites nominations for the Selby travelling fellowships.
These enable distinguished overseas scientists to visit Australia for public lecture or seminar tours, and to visit
scientific centres in Australia. The aim is to support education, research and development in the fields of science
and medicine.
Fellows are expected to increase public awareness of science and scientific issues and be outstanding lecturers
to the general lay public.
Fellowships are tenable for a period of two weeks to three months. Up to AU$13,000 is available to cover
economy airfares and provide living expenses assistance.
Deadline for nominations 30 July 2014.
http://www.science.org.au/awards/awards/selby.html
The University of KwaZulu-Natal’s Research Institute for Tuberculosis and HIV invites applications for its
postdoctoral research fellowships.
These one-year fellowships enable young postdoctoral research fellows to engage in a period of uninterrupted
research. Fellows will become part of a productive research community and undertake experiential learning in
research, which may serve as a path for future professional development.
Eligible scientists have an outstanding academic record in one of the following fields: immunology, microbiology,
biochemistry, physiology or chemistry. Candidates must also have obtained their PhD no more than five years
prior to submitting their application and have a strong scientific publication record. Ref: PDRF/003/2014/FEB.
The closing date for receipt of applications is 31 July 2014.
http://www.k-rith.org/education-training-programme/postgraduate-opportunities/post-doctoral-researchers
The Wiley Foundation invites nominations for its prize in biomedical sciences.
This is intended to recognise breakthrough research in the pure or applied life sciences that is distinguished by its
excellence, originality and impact on the understanding of biological systems and processes.
The award may recognise a specific contribution or series of contributions by either an individual or group that
demonstrate significant leadership in the development of research concepts or their clinical application.
Preference will be given to research that champions novel approaches and challenges accepted thinking in the
biomedical sciences. This is an international prize, worth US$35,000. Self-nominations are not accepted.
The deadline for submission is July 31.
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-390059.html

The Club 300 Foundation for Bird Protection invites applications for its project grants.
The foundation supports projects related to bird protection, including research, all over the world. The focus is to
support projects related to highly threatened or poorly known species. Applications can be written in English or
Swedish. The maximum amount granted is US$5,000.
Applications for each year must be received by July 31st.
http://www.club300.se/Birdprot/Birdprotection.aspx

FORSKNINGSSERVICE

The American Association for the Advancement of Science invites applications for its mentor awards.
These two awards honour individuals who during their careers demonstrate extraordinary leadership to increase
the participation of underrepresented groups in science and engineering fields and careers. These groups include
women of all racial and ethnic groups, men of African, Hispanic or native or indigenous origin and people with
disabilities. The awards are open to all regardless of nationality or citizenship. Two awards are available: the
lifetime mentor award, for an individual who has served in the role of a mentor for 25 years or longer; and the
mentor award, for an individual who has served as a mentor for less than 25 years. Both awards recognise an
individual who has mentored and guided significant numbers of students from underrepresented groups to the
completion of doctoral studies or imparted the climate of their institution to increase diversity.
The awards both include a monetary prize of US$5,000 and complimentary registration and reimbursement of
hotel and travel expenses to attend the AAAS annual meeting.
NOMINATION DEADLINE: 31 JULY.
http://www.aaas.org/aboutaaas/awards/mentor/
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AUGUSTI
The Law School Admission Council invites applications for its research grant programme.
The programme funds research on a wide variety of topics related to the mission of the council. Specifically
included in the programme’s scope are projects investigating precursors to legal training, selection into law
schools, legal education, and the legal profession. To be eligible for funding, a research project must inform either
the process of selecting law students or legal education itself in a demonstrable way. The programme welcomes
proposals for research proceeding from any of a variety of methodologies and a broad range of topics.
The following topics are of particular interest to LSAC:

research on pipeline issues and access to law schools for minority populations;

research on access to law school for students with disabilities;

research on law school academic assistance programmes.
The programme is open to institutions and organisations from all countries; however, proposals are encouraged
to have a connection to institutions in the US, Canada or Australia. Collaboration between those who know legal
education most intimately and those who know most about how to design and conduct empirical research is also
encouraged. Funding up to $200,000 is available.
The deadline for submission is August 15.
http://www.lsac.org/lsacresources/grants/lsac-research
Kronofogdemyndigheten utlyser forskningsbidrag 2014
Kronofogdemyndigheten har beslutat att bedriva egen forskning och att främja forskning vid högskolor och
universitet i landet inom myndighetens verksamhetsområde. Forskningen syftar till bättre kunskap och förståelse
kring frågor om ekonomisk trygghet, överskuldsättning, betalningsförmåga samt myndighetsutövning och dess
ekonomiska, sociala och samhälleliga orsaker och konsekvenser. Även andra frågor som kan ge underlag för
strategiska ställningstaganden som leder mot myndighetens vision – ”En pådrivande kraft för att alla betalar och
ingen blir överskuldsatt” är relevanta i sammanhanget.
Aktuell utlysning avser något/några enstaka forskningsbidrag med slutförande innan utgången av 2015.
Kronofogdemyndigheten välkomnar ansökningar från olika vetenskapliga discipliner. Sökande kan vara enskild
forskare eller forskare i samarbete. Sökande ska ha avlagt doktorsexamen.
Vid bedömning av ansökan tas hänsyn till projektets förväntade vetenskapliga kvalitet och relevans,
genomförbarhet, kostnader, verksamhetsnytta för Kronofogdemyndigheten och plan för kommunicering av
resultat, samt sökandens kompetens och kunskap inom området. Vi ser gärna ett mångvetenskapligt
angreppssätt, med varierade teoretiska och metodologiska infallsvinklar.
I denna utlysning prioriteras särskilt följande aspekter på hushållens försörjningsvillkor: ungas etablering och
ekonomiska utsatthet, konsekvenser av globaliseringen, förändrade familjemönster samt genusrelaterade
mönster.
Ansökan ska vara inkommen senast kl. 18.00 den 20 augusti 2014.
Ansökan skickas till Kronofogdemyndighetens forskningssamordnare som också kan svara på eventuella frågor:
Forskningssamordnare Charlotte Hansson
Kronofogdemyndigheten
Box 646, 301 16 HALMSTAD
Tel: 010-5732843
Fax: 010-5732862
Mail: charlotte.hansson@kronofogden.se
Läs mer på Medarbetarwebben:
http://www.su.se/medarbetare/service/forskning/finansiering/utlysningar/kronofogdemyndigheten-utlyserforskningsbidrag-2014-1.174402
… och på Kronofogdens webbsidor: http://www.kronofogden.se/32071.html

Sveriges Läromedelsförfattares Förbund utlyser läromedelsförfattarpriset Lärkan.
Priset är avsett att framhäva författarens roll när det gäller att ta fram ett läromedel, i tryckt eller digital form. Syftet
med priset är att premiera god textkvalitet samt goda pedagogiska och didaktiska egenskaper i författarskapet.
Fem priser finns tillgängliga, i fem kategorier: förskola och lågstadium, mellanstadium, högstadium, gymnasium
samt universitet och högskola.
Priset kan tillfalla en författare eller delas av flera i ett team. Prissumman är SEK50,000 per kategori.
Sista dagen för förslag till vinnare 2014 är den 23 augusti 2014.
http://www.slff.se/Om-SLFF/LARKAN-Laromedelsforfattarpris-2013/

FORSKNINGSSERVICE

Svenska Försäkringsföreningen inbjuder ansökningar om stipendium ur Willis Corroons stiftelse till
Lennart Elmlunds minne.
Stipendiet kan sökas av yngre anställda i försäkringsbranschen eller av studerande på högskolenivå med speciellt
intresse för internationella aspekter på försäkring.
Medel omfattar SEK50,000 och kan användas till bland annat egen anordnad internationell studieresa, kursavgift
eller praktiktjänstgöring utomlands.
Sista dag för ansökan: 2014-08-22
http://www.forsakringsforeningen.se/stipendier/willis-corroons-stiftelse-till-lennart-elmlunds-minne-2014
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Riksbankens Jubileumsfond utlyser stödformen RJ sabbatical.
Dessa ger forskare mitt i karriären möjlighet att i upp till två år forska färdigt och skriva synteser.
Tillsvidareanställda lektorer och professorer inom humaniora och samhällsvetenskap vid svenska lärosäten kan
ansöka om medel.
Anslagen ska användas för forskning och för editionsprojekt. Fonden finansierar kostnader för lön inklusive
lönekostnadspåslag samt ger ett bidrag till lokalkostnader och indirekta kostnader. Medel kan även sökas för
utlandsvistelse, konferensdeltagande, översättning, språkgranskning, open access-publicering samt som
produktionsstöd.
Sista ansökningsdag 2014: 27 augusti klockan 16.00.
http://www.rj.se/For-forskare/RJ-sabbatical/
Vinnova inbjuder ansökningar om medel inom ramen för programmet utmaningsdriven innovation.
Utlysningens syfte är att stimulera och utveckla konstellationer med förmåga att ta fram lösningar inom områdena
hållbara attraktiva städer, informationssamhället 3.0, konkurrenskraftig produktion samt framtidens hälsa och
sjukvård.
Ansökningar välkomnas från konstellationer bestående av minst tre projektparter. Sektors- och
ämnesövergripande konstellationer välkomnas särskilt.
Utlysningens totala budget är SEK12 miljoner. Projekt kan som högst uppgå till 80 procent av projektets totala
stödberättigande kostnader och bidraget per projekt kan som högst uppgå till SEK500,000.
Sista ansökningsdag: 2014-08-28, kl. 14:00.
http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Utlysningar/Effekta/Utmaningsdriven-innovation---Steg-1Initiering-2014/
Kungliga Vetenskapsakademien kungör medel tillgängliga för ansökan inom biologiska vetenskaper.
Till icke disputerade utdelas stipendier med ett maxbelopp på SEK100,000 och till forskare som avlagt
doktorsexamen 2007 eller senare utdelas forskningsanslag med ett maxbelopp på SEK300,000. Anslag utgår i
högst ett år.
Inom disponibla medel för biologiska vetenskaper finns bland annat vissa medel avsedda speciellt för:

kompositéforskning, särskilt hieraciologi;

studier av mossor och lavar (inom Sverige, speciellt Västmanland, Värmland och Dalarna);

studier av salixformer;

resor för entomologisk forskning;

inrikes resor för studier av lägre evertebrater;

inrikes resor för ornitologisk forskning;

inrikes resor för växtgeografiska undersökningar;

resor i botaniskt syfte till Brasilien eller annat intertropiskt land;

J A Letterstedt resestipendium (stipendiat skall vara svensk medborgare och får icke vara yngre än 25 år
och icke äldre än 40 år).
Nästa ansökningsomgång öppnar i maj 2014. Sista ansökningsdag: 31 augusti 2014.
http://www.kva.se/sv/utlysningar/stipendier-och-anslag/Biologi/
Stipendier ur stiftelsen P E Lindahls fond. Sökande ska ha avlagt doktorsexamen 2008 eller senare eller vara
behörig att antas till forskarutbildning inom någon av de filosofiska eller medicinska fakulteterna. Anställda vid stat
eller kommun är inte behöriga att söka stipendier.
Sammanlagt sex stipendier á SEK100,000 finns tillgängliga, jämnt fördelade över de humanistiska, medicinska
och naturvetenskapliga ämnesområdena.
http://www.kva.se/sv/utlysningar/stipendier-och-anslag/Humaniora/

The Matsumae International Foundation invites applications for its fellowships.
Fellowships are tenable for three to six months and priority will be given to study in the fields of natural science,
engineering and medicine.
Applicants must hold a doctorate degree or equivalent qualifications, be under 49 years of age and have sufficient
conversational ability in English or Japanese. They should not have been in Japan previously and are expected to
return to their home country at the end of the fellowship. Applicants are expected to be in good health.
Applications must be made in English.
Fellowships are intended to cover necessary living expenses and research activities in Japan. A monthly stipend
of JPY200,000 will be granted, as well as travel and health insurance, a round-trip air ticket and a lump sum of
JPY100,000 on arrival. 20 fellowships are available.
Deadline of application: August 31, 2014.
http://www.mars.dti.ne.jp/~mif/

FORSKNINGSSERVICE

Stiftelsen Nordenskjöldska Swedenborgsfonden. För forskning angående Emanuel Swedenborgs liv och
verksamhet eller forskning inom någon av de grenar, som Swedenborg ägnat sig åt (matematik, astronomi,
geologi, bergsvetenskap, fysiologi, mekanik).
http://www.kva.se/sv/utlysningar/stipendier-och-anslag/Matematik/

Se även Medarbetarwebben för aktuell utlysningsinfo: www.su.se/medarbetare/service/forskning/finansiering/utlysningar

25

Utlysningar av forskningsanslag

Maj 2014

SEPTEMBER
Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien utlyser stipendier ur Insamlingsstiftelsen
Margareta Biörnstads fond för internationell samverkan inom kulturmiljövården.
Stipendier avsedda för studieresor och fortsatt utbildning i utlandet för personer som kan förväntas verksamt bidra
till att vitalisera Sveriges internationella engagemang inom kulturmiljövården genom att delta i kurser och andra
slag av programlagda studier utomlands.
Ansökan skall vara Akademien tillhanda senast 1 september 2014.
http://www.vitterhetsakad.se/forskningsstod/anslag_att_soka
Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien inbjuder ansökningar till gästföreläsaranslag.
Avsikten är att ge universitet och högskolor möjlighet att inbjuda utländska gästföreläsare, som inom sitt område
intar en ledande ställning genom nya metoder och idéer och som därigenom kan tänkas stimulera svensk
forskning. Ansökan är öppen för institutioner inom de humanistiska, samhällsvetenskapliga, juridiska och
teologiska fakulteterna. Totalt SEK400,000 finns tillgängligt för landets samtliga universitet. Bidrag kan sökas för
att täcka kostnader för resa till Sverige samt för resor och uppehälle inom landet. Ansökningar om belopp mindre
än SEK20,000 prioriteras.
Ansökan skall vara Akademien tillhanda senast 1 september 2014.
http://www.vitterhetsakad.se/forskningsstod/anslag_att_soka
Svenska Föreningen för IT och Juridik inbjuder ansökningar om bidrag för spridande av
forskningsresultat inom IT och juridik.
Bidraget utgår till täckande av kostnader för spridning av forskningsresultat, till exempel examensarbeten och
forskningsrapporter. Det kan handla om bland annat tryckkostnader, kostnader för seminarier eller kostnader för
publicering på Internet. Bidraget kan sökas av såväl institutioner som av enskilda och utgår med maximalt
SEK30,000 per sökande och år. Bidragets storlek är beroende av antal sökande och föreningens förmåga att
utdela bidrag.
Sista ansökningsdag: Senast den 1 september varje år.
http://www.adbj.se/pages/stipendium2.htm

The European Commission Horizon 2020: Excellent Science invites proposals for its H2020-INFRAIA-2014
integrating and opening research infrastructures of European interest call.
Funding support actions which open up key national and regional research infrastructures to all European
researchers from both academia and industry, and ensure their optimal use and joint development.
Proposals may address INFRAIA-1-2014 integrating and opening existing national and regional research
infrastructures of European interest, with a focus on starting and advanced communities in biological and medical
sciences, energy, environmental and Earth sciences, mathematics and ICT, engineering, material sciences and
analytical facilities, physical sciences and social sciences and humanities.
Research and innovation actions are eligible. Research and innovation actions require participation by at least
three independent legal entities, each established in a different member state or associated country
The indicative budget for this call in 2014 is €90 million.
All H2020 funding calls allow the participation in consortia of third country partners who secure their own funding.
Ref: OJ 2013/C 361/06.
Deadline Date: 2014-09-02 +17:00:00 (Brussels local time)
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-infraia-20142015.html
The Toyota Foundation: Exploring new values for society.
These support projects based on creative concepts reflecting a youthful perspective and whose results can help
change people’s ways of thinking and bring solutions to identified issues.
All areas of research or research methods are eligible. Projects of nonprofit nature will be supported. Proposals
for projects involving research methods that span different disciplines and fields of activity, particularly those for
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Vinnova inbjuder ansökningar om medel inom ramen för programmet finansmarknadsforskning.
Denna utllysning avser projektbidrag inom alla programmets temaområden, det vill säga mikro- och
makroekonomisk finansmarknadsforskning, kunskap om kriser och krishantering, kapitalförsörjning för
konkurrenskraftigt näringsliv, forskning om branschaktörer, finansiella innovationer samt synteser och
systemförståelse. Svenska universitet, högskolor och forskningsinstitut i samverkan med privata eller offentliga
finansmarknadsaktörer är behöriga att ansöka om medel. Upp till SEK4 miljoner kan ges i stöd per projekt.
Beviljade projekt ska samfinansieras av privata eller offentliga finansmarknadsaktörer med minst samma belopp
som det som är sökt hos Vinnova.
Utlysningen öppnar 15 maj 2014. Sista ansökningsdag: 1 september 2014, kl. 14:00 (CET).
http://www.vinnova.se/sv/Var-verksamhet/Samverkansprogram/Finansmarknadsforskning/
http://www.vinnova.se/EffektaXML/ImporteradeUtlysningar/201302804/Utlysningstext%20Finans%202013(483549).pdf
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which NPOs and NGOs play an active role are also welcome. There are no restrictions on the nationality, place of
residence, academic background or organisational affiliation of applicants.
Proposals may be submitted between 25 August and 3pm Japan Standard time, 5 September.
https://www.toyotafound.or.jp/english/program/research.html
Individual research grants. Grants are worth up to ¥1 million per year for one to two years. The budget is worth
approximately ¥20m.
Joint research grants. Grants are worth up to ¥4 million per year for one to two years with project starting 1 May
2015. The budget is worth approximately ¥80m.
EUREKA invites applications for the Eurostars programme.
This supports research-performing small and medium enterprises, which develop innovative products, processes
and services, to gain competitive advantage. Projects can address any technological area for any market, but
must have a civilian purpose and be aimed at the development of a new product, process or service.
Any type of organisation can be part of a Eurostars project consortium, but the consortia leader must be an R&Dperforming small or medium-sized enterprise. Consortia must include at least two participants from two different
Eurostars countries.
Eurostars countries participating in this call include Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic,
Denmark, Finland, France, Germany, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Lithuania, Luxembourg, the Netherlands,
Norway, Poland, Slovak Republic, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, South Korea and the UK. A Eurostars
project should have a maximum duration of three years. Within two years of project completion, the product of the
research should be ready for launch onto the market. At least 50 per cent of the project’s core activity should be
carried out by SMEs. Funding for Eurostars participants is provided on a country by country basis. The average
project includes three to four participants from two to three countries over a duration of 29 months with a project
budget of €1.4 million.
Deadline: 11 September 2014
https://www.eurostars-eureka.eu/
Magnus Bergvalls Stiftelse utlyser forskningsanslag.
Stiftelsen lämnar anslag till svenska vetenskapliga och kulturella institutioner samt till enskilda forskare med
svenskt medborgarskap. Anslag beviljas endast i undantagsfall till odisputerade forskare.
Anslagen varierar i storlek mellan SEK5,000 och SEK100,000.
Ansökan skall inlämnas elektroniskt senast den 15 september kl 23:59.
http://www.magnbergvallsstiftelse.nu/AnvisningForsk.aspx
Åhlén-stiftelsen utlyser medicinska forskningsanslag.
Anslagen kan utdelas för forskning inom följande områden:

rubbningar i den normala graviditeten som leder till neurologiska sjukdomar och hjärnskador hos barnet
före och efter förlossningen;

neurologi, särskilt inom områdena Parkinsons sjukdom, demens, schizofreni, missbruk av narkotiska
medel, ätstörningar, ALS och stroke.
Bidragen kan sökas av enskilda forskare som har sin verksamhet förlagd till en etablerad forskningsinstitution.
Beviljade anslag är normalt i storleksordningen SEK50,000 till SEK200,000.
Bidrag beviljas inte för kongressresor, anordnande av symposier eller för tryckningskostnader. Stöd ges heller
inte för anställning av doktorand eller postdoc-medarbetare.
Sista ansökningsdag är den 15 september.
http://www.ahlen-stiftelsen.se/

Letterstedtska Föreningen invites applications for its grants for Nordic research activities.
Grants are given for:

comparative research on Nordic matters and topics;

hosting visits by scholars from other Nordic countries;

hosting conferences and seminars on matters of Nordic interest;

printing, editing and translation of publications;

purchasing of literature or equipment at institutions with a Nordic orientation.
Applications for funding of between SEK10,000 and SEK50,000 are encouraged.
Ansökningarna skall insändas före den 15 februari och före den 15 september 2014.
http://www.letterstedtska.org/anslag_2014.htm

FORSKNINGSSERVICE

Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse utlyser Browaldhstipendier,
Forskarutbyte och spridning samt Nominering av Wallanderstipendiater.
Stiftelserna har till ändamål att stödja samhällsvetenskaplig forskning inom främst ekonomisk historia, ekonomisk
geografi, företagsekonomi, nationalekonomi och ekonometri.
Ansökningsperiod: 11 augusti - 15 september 2014.
http://www.handelsbanken.se/shb/inet/IStartSv.nsf/FrameSet?OpenView&id=Forskningsstiftelserna
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Svenska Numismatiska Föreningen utlyser bidrag från Sven Svenssons Stiftelse för numismatik.
Anslag kan lämnas för penninghistorisk eller numismatisk forskning av i Sverige bosatt person, utomlands
bedriven forskning som till sin huvudinriktning är av svenskt eller nordiskt intresse, samt som tryckningsbidrag för
numismatisk litteratur.
OBS! Datum för sista ansökningsdag är felaktiga i ansökningsblanketten, rätt datum skall vara 15/2 och 15/9.
http://www.numismatik.se/om_snf/SvenSvenssonsStiftelse.php
Konkurrensverket inbjuder ansökningar till sin uppsatstävling.
Uppsatserna ska behandla olika aspekter på konkurrensrelaterade frågor inom konkurrensrätt eller
konkurrensekonomi, samt frågor om offentlig upphandling, till exempel:

svensk och internationell konkurrensrätt;

analys av förvärv, karteller eller missbruk av dominerande ställning;

effekter av konkurrensbegränsningar;

offentlig upphandling;

konkurrens och konsumentbeteende;
För att delta i tävlingen ska uppsatserna vara skrivna mellan 1 september 2013 och 31 augusti 2014. De ska ingå
i examen, vara skrivna på C-, D- eller masternivå och omfatta minst 15 högskolepoäng.
Den sammanlagda prissumman är SEK100,000. Vinnande uppsatser publiceras på Konkurrensverkets
webbplats.
Uppsatserna skickas till konkurrensverket@kkv.se med rubriken ”Uppsatstävling 2014” senast den 15
september 2014.
http://www.konkurrensverket.se/t/Page____3518.aspx
OE och Edla Johanssons vetenskapliga stiftelse utlyser stipendier för forskning, företrädesvis inom
naturvetenskap, teknik och medicin.
Stipendier ges normalt till disputerade forskare och inte för studier och resor. Stipendiernas storlek är normalt
SEK25,000 till SEK150,000 per år.
Stipendierna delas ut en gång per år och sista ansökningsdag är 30 september.
http://www.oejvetstift.se/
Svensk Biblioteksförening utlyser forskningsinitierande stöd.
Syftet med stödet är att öka antalet ansökningar med biblioteksrelevanta frågeställningar till ordinarie
forskningsfinansiärer samt förbättra utsikterna för att ansökningarna beviljas. Tänkbara sådana finansiärer är
Vetenskapsrådet, Riksbankens Jubileumsfond, Statens kulturråd, KK-stiftelsen, universitet och högskolor.
Sökande ska vara studenter som önskar påbörja forskarutbildning, nydisputerade eller seniora forskare.
Medfinansiering betraktas som positiv vid bedömning av ansökningarna. Stöd ges inte till redan pågående
forskningsprojekt, löpande verksamhet, resor, publikationer, författande, kompetensutveckling eller anordnande
och deltagande i konferenser och seminarier.
Ansökningar skall ha inkommit till Svensk Biblioteksförenings kansli senast den 30 september.
http://www.biblioteksforeningen.org/index.php/var-verksamhet/bidrag-stod-och-stipendier/svenskbiblioteksforenings-forskningsinitierande-stod/
The Linnean Society of London invites applications for grants under the Percy Sladen memorial fund.
These support fieldwork abroad for specific research projects in the earth and life sciences.
Grants are generally for sums of less than £1,000.
Deadlines on: 30 September 2014, 30 January 2015, and repeated annually.
http://www.linnean.org/The-Society/awards_and_grants/Awards+and+Grants

Forskningsstipendium ur stiftelsen Nils Olof Bergrens fond. Stiftelsen stöder ornitologiska studier, företrädesvis av
fågellivet kring Falsterbonäset.
Etablerade forskare prioriteras inte i jämförelse med icke-etablerade forskare.
Medel kan tilldelas för förbrukningsmaterial, försöksdjur och liknande som kan benämnas drift, kostnader måste
dock tydligt specificeras. Ansökan utan tydlig specificering av äskande medel kommer inte att tas upp till
behandling.
http://www.fysiografen.se/stipendier/default.asp?page=stipdetail&catid=1&stipid=1
Forskningsstipendier ur Märta och Erik Holmbergs donation. Donationen ger stöd för forskning inom astronomi
och fysik, utförd av välmeriterade, i första hand yngre, svenska forskare.
Medel kan tilldelas för förbrukningsmaterial, försöksdjur och liknande som kan benämnas drift, kostnader måste
dock tydligt specificeras. Ansökan utan tydlig specificering av äskande medel kommer inte att tas upp till
behandling.
http://www.fysiografen.se/stipendier/default.asp?page=stipdetail&catid=1&stipid=6

Se även Medarbetarwebben för aktuell utlysningsinfo: www.su.se/medarbetare/service/forskning/finansiering/utlysningar
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Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund
Ansökningar skall vara Fysiografiska Sällskapet tillhanda senast den 30 september kl. 16:00.
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Forskningsstipendium ur Nilsson-Ehle-donationerna. Donationerna utgörs av medel från Nilsson-Ehle-donationen,
Bröderna Jönssons donation och Robsahms donation. Stöd ges för teoretisk och tillämpad ärftlighetsforskning.
Endast projekt med direkt anknytning till studiet av det genetiska materialets uppbyggnad, funktion, evolution eller
praktiska utnyttjande kommer att beviljas. Sökande skall ha minst två års redovisad erfarenhet av genetiskt
forskningsarbete. Etablerade forskare prioriteras inte i jämförelse med icke-etablerade forskare.
Medel kan tilldelas för förbrukningsmaterial, försöksdjur och liknande som kan benämnas drift, kostnader måste
dock tydligt specificeras. Ansökan utan tydlig specificering av äskande medel kommer inte att tas upp till
behandling.
http://www.fysiografen.se/stipendier/default.asp?page=stipdetail&catid=1&stipid=9
Resestipendium ur Nilsson-Ehle-donationerna. Dessa speciella resestipendier för främjande av teoretisk och
tillämpad ärftlighetsforskning gäller endast forskare med doktorsexamen eller motsvarande. Vad gäller reseanslag
för icke disputerade hänvisas till Nilsson-Ehle donationerna. För att anslag skall beviljas för deltagande i
vetenskapligt möte fordras aktiv medverkan genom eget bidrag i form av eget föredrag eller deltagande i
postersession.
http://www.fysiografen.se/stipendier/default.asp?page=stipdetail&catid=2&stipid=10
Postdoktorsstipendium ur Birgit and Hellmuth Hertz’ Foundation. Dessa stipendier ger yngre forskare möjlighet till
vidareutbildning och forskning vid välrenommerade utomnordiska universitet eller motsvarande under sex
månader till ett år.
Sökande skall ha avlagt doktorsexamen högst tre år före ansökningsdatum vid ett svenskt universitet eller teknisk
högskola inom ämnesområdena naturvetenskap, medicin eller teknik. Stipendiet täcker enbart
levnadsomkostnader såsom hyra, uppehälle och resa och får inte användas till lön. Forskningsmedel och
finansiering av konferenser beviljas inte heller.
http://www.fysiografen.se/stipendier/default.asp?page=stipdetail&catid=4&stipid=17
Forskningstipendium ur Jan Löfqvists donation. Stipendierna är avsedda att stödja forskning inom ämnet zoologi i
vid bemärkelse. Stipendier, större eller mindre, kan därför avse väldefinierade forskningsprojekt inom
zoologiämnet. Stipendierna kan också omfatta gästforskarstipendier som att tillföra det svenska forskarsamhället
kunskaper och kompetens inom ämnet. Bidraget avser i så fall i första hand kortare vistelser för forskning,
konsultationer, föreläsningar och seminarier gärna vid fler institutioner. Vid lika meriter prioriteras sökande
verksamma vid högskolor och universitet i Sydsverige. Kemisk ekologi kan prioriteras en gång vid ett av de fem
första ansökningstillfällen. Anslaget beviljas i form av ett stipendium. Kostnader som kan bli täckta omfattar
arvoden, utrikes och inrikes resor och levnadsomkostnader i Sverige. Direkta forskningskostnader ingår inte i ett
gästforskarbidrag. För året finns SEK594,500 kronor.
http://www.fysiografen.se/stipendier/default.asp?page=stipdetail&catid=1&stipid=18
Forum Vergabe invites applications for its international public procurement award.
This recognises an outstanding academic thesis with relevance to national, European or international public
procurement law. Young academics from Europe, no more than 35 years of age, may apply by submitting a thesis
completed between 1 April 2013 and 30 September 2014. The prize is worth €5,000 and the winner will be invited
to present their thesis at the Forum Vergabe Gesprächen, to be held in April 2015. Theses may be written in
German or English.
The thesis must be submitted to the forum vergabe by 30 Sept. 2014, at the latest.
http://www.forum-vergabe.de/aktivitaeten/ipa/award-announcement-international-public-procurement-award-ipa/

OKTOBER
Stiftelsen Lars Hiertas Minne utlyser bidrag till enskilda forskare.
Stiftelsen välkomnar ansökningar om bidrag inom alla ämnesområden.
För närvarande utdelas cirka SEK9 miljoner årligen till vetenskapliga ändamål, vanligen fördelade på anslag i
storleksordningen SEK5,000 till SEK60,000.
Det ansökta beloppet bör avse omkostnader för projektets genomförande. Stiftelsen ger inte anslag för den
sökandes försörjning eller lönemedel annat än för kortare period i samband med forskningsresa eller liknande.

Se även Medarbetarwebben för aktuell utlysningsinfo: www.su.se/medarbetare/service/forskning/finansiering/utlysningar
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Bonus Presskopia utlyser projektbidrag från Lars Salvius-föreningen.
Bidragen är avsedda att användas för projektverksamhet som är av värde för utgivning och spridning av
vetenskaplig och populärvetenskaplig litteratur. Projekt ska i vid mening främja den vetenskapliga eller
populärvetenskapliga kommunikationsprocessen, till exempel genom att utveckla metoder och redskap, utbilda i
kommunikativa färdigheter eller sammanföra utgivare, forskare och allmänhet.
Såväl jurdiska som fysiska personer är berättigade att söka bidrag, förutsatt att deras verk använts, företrädesvis
kopierats, vid högskolor och universitet.
Projektbidragens storlek är vanligen SEK25,000 till SEK100,000.
Ansökan ska vara Bonus Copyright Access tillhanda senast den 30 september varje år.
http://www.bonuspresskopia.se/texter/read.php?mid=560
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Endast engångsanslag lämnas och stiftelsen binder sig inte för fortsatt stöd. Samma sökande kan tilldelas anslag
högst tre år i rad. Tryckningsbidrag till doktorsavhandlingar beviljas endast i undantagsfall och av speciella skäl.
Ansökningssystemet är öppet 15 augusti - 1 oktober.
http://www.larshiertasminne.se/bidrag-till-enskilda-forskare/
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering utlyser forskningsbidrag.
Stöd kan sökas för forskningsprojekt som syftar till att utvärdera arbetsmarknadspolitiskt motiverade åtgärder,
studera arbetsmarknadens funktionssätt eller utvärdera effekter av olika reformer och åtgärder inom
utbildningsväsendet.
Eftersom forskarna vid IFAU till övervägande del är ekonomer och statistiker, uppmuntras forskare från andra
discipliner att ansöka om bidragen.
Den sökande ska ha dokumenterad forskarkompetens inom området. Doktorander kan endast söka bidrag om en
disputerad forskare är projektledare.
Sammanlagt utbetalas cirka SEK6 miljoner årligen inom de två övergripande forskningsområdena.
Årets ansökningstid går ut den 1 oktober 2014.
http://www.ifau.se/sv/Forskning/Forskningsbidrag/
The Nordic Africa Institute invites applications for its scholarships for PhD candidates.
The aim of the scholarship is to offer PhD candidates links to the existing research at the Nordic Africa Institute
and to provide access to resources at the institute, such as the NAI library with its large collection of literature on
contemporary Africa, including books, periodicals, newspapers, government publications.
PhD candidates at universities and research centres in the Nordic countries awarding doctoral degrees in social
sciences and humanities are eligible to apply, regardless of citizenship.
The scholarships cover travel expenses to and from Uppsala and include a shared office and free accommodation
at Gästhem Samariten, centrally located in Uppsala.
Deadline for applications: 1 October 2014 (for a scholarship in 2015).
http://www.nai.uu.se/scholarships/phd_candidates/
Svenska Försäkringsföreningen utlyser stipendier ur Hans Dahlbergs stiftelse för miljö och hälsa.
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning och studier inom miljö och hälsa, varvid
möjligheterna till försäkringsskydd mot miljö- och hälsorisker har särskilt intresse. Styrelsen välkomnar särskilt
ansökningar för studier som avser ny teknik som enkelt främjar nyttjande av naturresurser med undantag av
fossila bränslen.
Stipendiet kan sökas av såväl anställda inom försäkringsbranschen som studerande eller forskare vid universitet
och högskolor med företräde för anställda inom den svenska kooperativa rörelsen.
Bidrag uppgår till SEK30,000.
Sista dag för ansökan: 2014-10-01.
http://www.forsakringsforeningen.se/stipendier/hans-dahlbergs-stiftelse-miljo-och-halsa-2014
Wenner-Gren Stiftelserna
Ansökan ska vara Wenner-Gren Stiftelserna tillhanda senast den 1 oktober.
http://www.swgc.org/

Postdoktorstipendier för utbildning i utlandet (svenska postdoktorer). Stipendierna är avsedda att möjliggöra för
svenska disputerade forskare att verka vid utländsk vetenskaplig institution.
Behöriga att söka är svenska medborgare, eller utländsk medborgare med permanent uppehållstillstånd i Sverige.
Doktorsexamen får inte vara avlagd tidigare än fem år före ansökningstillfället. Stipendierna beviljas för en tid av
lägst en och högst 12 månader för det kalenderår som följer närmast efter ansökningstillfället. Möjlighet till
förlängning föreligger efter ansökan vid efterföljande års ordinarie ansökningstillfälle. Stipendium kan beviljas för
högst 24 månader.
http://www.swgc.org/postdoktorstipendier.aspx
Gästforskarstipendier. Stipendierna är avsedda att möjliggöra för utländska forskare att verka vid svensk
vetenskaplig institution. Behöriga att söka är svenska forskare som är värd för utländsk disputerad forskare. Den
utländska seniora forskaren skall ha avlagt doktorsexamen tidigare än fem år före ansökningstillfället.
Stipendierna beviljas för en tid av lägst en och högst 12 månader.
http://www.swgc.org/gastforskarstipendier.aspx

Se även Medarbetarwebben för aktuell utlysningsinfo: www.su.se/medarbetare/service/forskning/finansiering/utlysningar
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Postdoktorsstipendier för utbildning i Sverige (utländska postdoktorer). Wenner-Gren Stiftelserna utlyser
stipendier med avsikt att möjliggöra för utländska disputerade forskare att verka vid en svensk vetenskaplig
institution. Behörig att söka är svensk forskare som är värd för utländsk disputerad forskare. Den besökande
postdoktorn skall ha avlagt doktorsexamen senare än fem år före ansökningstillfället och får inte ha vistats i
Sverige mer än nio månader före ansökningstillfället. Ansökningar från unga forskare kommer att särskilt beaktas.
Stipendierna beviljas för en tid av lägst en och högst 12 månader. Möjlighet till 12 månaders förlängning föreligger
efter ansökan vid efterföljande års ordinarie ansökningstillfälle. Stipendium kan beviljas för högst 24 månader.
http://www.swgc.org/postdoktorsstipendier-sverige.aspx
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Resestipendier. Stipendierna är avsedda för kortare tids besök utomlands, till exempel för deltagande i
internationella kongresser eller symposier. Behöriga att söka bidrag är svenska forskare som vid
ansökningstillfället avlagt doktorsexamen och inte fyllt 40 år, samt utländska disputerade forskare som vid
ansökningstillfället vistats i Sverige i mer än ett år och inte fyllt 40 år.
Stipendierna kan sökas två gånger om året: 10 mars för resor 1 juli innevarande år - 30 juni nästkommande år,
och 1 oktober för resor 1 januari - 31 december nästkommande år.
http://www.swgc.org/reseanslag.aspx
Externa internationella symposier. Anslag ges huvudsakligen till mindre symposier, ej till internationella
kongresser, och beviljas med högst SEK70,000 per evenemang.
Ansökningstider: 10 mars och 1 oktober.
http://www.swgc.org/externa-symposier.aspx
The Federation of European Biochemical Societies invites applications for its long-term fellowships.
These support long-term visits to laboratories in another FEBS country for the purpose of scientific collaboration
or advanced training. Grants are for one year initially and are renewable for a further year, to a maximum of three
years. Applicants should have a PhD and no more than six years’ postdoctoral experience. Living expenses,
travel costs and assistance for children are provided for the fellow.
Applications due by October 1st 2014.
http://www.febs.org/index.php?id=302
Bielefeld University, through the Center for Interdisciplinary Research (ZiF), invites proposals for its
research group project programme.
This supports the establishment of interdisciplinary research groups in the natural sciences, humanities or social
sciences in the academic year 2016-17. Fellows reside at the ZiF and work together on a broader research
theme.
Scholars from any country are eligible to apply.
Awards are available in two categories:

projects with a five-month duration may request up to €250,000;

projects with a 10-month duration may request up to €500,000.
ZiF also provides support through a research assistant and a professional infrastructure.
Closing date: 1 Oct 2014.
http://www.uni-bielefeld.de/ZIF/
Folksam utlyser forskningsanslag ur sin forskningsstiftelse.
Stiftelsen delar ut mellan SEK1.5 och SEK2 miljoner varje år som stöd för olycksfalls- och
sjukdomsförebyggande, rehabiliterande och hälsofrämjande vetenskaplig forskning.
Senaste ansökningsdag för forskningsanslag 2014 är den 5 oktober.
http://omoss.folksam.se/meranforsakring/forskningsstiftelsen
Internationella Handelskammarens Svenska Nationalkommitté inbjuder ansökningar om medel ur
Nicolinstiftelse CN-70.
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja ekonomiskt och tekniskt forsknings- och utvecklingsarbete om
harmonisering av internationella regler för investeringar, kommunikationer, miljö och skatter eller därmed
besläktad forskning som är av särskilt intresse för det svenska näringslivet och svenskt företagande i ett
internationellt perspektiv.
Stipendier ges endast för täckning av kostnader och inte som ersättning för lön. Utbetalda belopp kan vara i
storleksordningen SEK10,000 till 200,000.
Stipendier delas ut två gånger om året. Ansökningshandlingar bör vara Svenska ICC tillhanda före den 15 maj
resp. den 15 oktober.
http://www.icc.se/frames/stipendframe.html

The Chiang Ching-kuo Foundation for International Scholarly Exchange invites applications for its senior
scholar grants.
These support full professors or senior scholars based in Europe, who wish to take one year's sabbatical leave in
order to do research and writing within Chinese studies in the humanities and social sciences. Grants are worth
up to €40,000.
Applications accepted between 1 August and 15 October annually.
http://www.cckf.org.tw/e-europeSS.htm

FORSKNINGSSERVICE

Stipendier ur Fonden för exportutveckling
Fonden utlyser årligen, vår och höst, i samarbete med ICC och Ehrenfr. och Lola Owesens Stipendiefond, ett
antal stipendier för projekt som syftar till att utveckla och stärka svensk export. Även praktikant vid svensk
handelskammare i utlandet, konsultat eller Exportrådskontor kan ansöka för ett specifikt projekt att genomföras
under praktikanttiden.
Ansökan ska vara inlämnad senast 1 april respektive 15 oktober.
http://www.exportutveckling.se/om-stipendier/

Se även Medarbetarwebben för aktuell utlysningsinfo: www.su.se/medarbetare/service/forskning/finansiering/utlysningar
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The Lorentz Center, together with the Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and
Social Sciences, invites nominations for the distinguished Lorentz fellowship.
This is awarded to a leading scientist working on cutting-edge research at the interface between the humanities or
social sciences and the natural or technological sciences. The fellowship includes:

10 months of on-campus study and accommodation at NIAS;

replacement funds of up to €3,800 per month for nominees employed at a Dutch university;

an interdisciplinary workshop at the Lorentz Center with a total budget of €20,000 and full organisational
support;

a personal prize of €10,000.
Nominees must be put forward by leading figures from within the Dutch academic community.
The Call for nominations for the DLF 2015/16 will be announced 30 August 2014. The deadline for submission of
nominations to nomination@nias.knaw.nl will be 15 October 2014.
http://www.nias-lorentz.nl/fellowship.html
The European University Institute invites applications for the Max Weber fellowships.
These are open to candidates who have recently received their doctorates in economics, law, history, social and
political sciences or a related field and who wish to advance in their research and academic training.
Candidates should have been awarded their PhD between 1 September 2009 and 1 September 2014 and the
PhD defence should take place no later than 31 December 2014. Candidates of all nationalities are eligible. The
fellowships last for one to two years and carry a monthly stipend of €2,000, plus €300 per month for a cohabiting
partner and €200 per month for each dependent child. Fellows, but not their families, receive one return trip from
their home to Florence, worth up to €1,200 for return travel.
The annual deadline for applications for these Max Weber Fellowships is 25 October but please note that,
after 25 October 2013 and up to 25 March 2014, applications for self-funded fellowships are considered on a firstcome first-served basis for as long as there is capacity in the Max Weber Programme.
http://www.eui.eu/ProgrammesAndFellowships/MaxWeberProgramme/ApplytotheMWP/Index.aspx
Astma och Allergiförbundet utlyser medel ur stipendiefonden till Kerstin Hejdenbergs minne.
Syftet med fonden är att främja barnallergologisk forskning. Stipendiets ändamål är att uppmuntra forskning om
psykologiska och sociala dimensioner i den allergiska sjukdomen, samt prioritera forskning som kan leda till
förbättrad kommunikation mellan vårdpersonal och patient, och fonden stöder gärna tvärvetenskaplig forskning.
Doktorander inom barnallergollogisk forskning är välkomna att ansöka.
Ansökningstiden är årligen fr.o.m. den 1 oktober till den 31 oktober.
http://allergiforskning.se/kh-stipendium/
Bertebos stiftelse inkallar ansökningar för stipendier och projektanslag.
Stiftelsen kan dela ut anslag för forsknings- och utvecklingsprojekt samt stipendier till enskilda personens
utbildning och forskning vid högskolor och universitet i eller utom Sverige inom ämnesområden som berör
livsmedel, jordbruk, djurhälsa och ekologi. Vidare kan stipendier lämnas för forskning inom dessa områden
speciellt kopplad till försöksverksamhet i Halland.
Sista inlämningsdag är 31 oktober.
http://www.berte.se/html/hur_ansoker_man.asp
BIAL Merit Award in Medical Sciences
The Bial Foundation invites applications for its merit award for medical sciences. This recognises intellectual
written work on any research topic in medical science.
In order to be eligible, applicants have to present research that is of great impact or of high quality and scientific
relevance. The prize is worth €200,000.
Up to four works may receive an honourable mention, worth up to €10,000.
Application deadline: October 31st, 2014.
http://www.bial.com/en/bial_foundation.11/bial_award.17/bial_award_2014.136/16th_edition_of_the_bial_award.a
268.html

The Shuttleworth Foundation invites applications for its fellowships.
Fellowships are aimed at those who have a plan for social change through innovation in the areas of education
and technology, and for those who have a clear vision of a changed world and of their contribution to bringing
about this change. This fellowship offers the freedom and financial ability to bring about social change through
innovation, as well as an enabling support structure and an existing network of social change agents. The
fellowship is not an academic fellowship aimed at research, although research is not excluded. Preference will be
given to action based research or practical implementations of innovative ideas. The fellowship is not limited to
any specific geographic location but applicants must be fluent in English. Fellowship applicants must have
attained the age of majority by the date of application. Fellowships are for one year, with the possibility of a
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renewal. The foundation will provide technological, financial and legal support. Grants consist of the equivalent of
a year’s salary, a contribution towards expenses and a travel allowance.
Applications are accepted throughout the year; applications for the 1 September fellowship intake close 1 May;
applications for the 1 March fellowship intake close 1 November.
http://www.shuttleworthfoundation.org/funding/fellowship-programme/
Kvinnliga Akademikers Förening utlyser stipendier ur stiftelsen Siri Jacobsons minnesfond.
Ett eller flera stipendier delas ut för forskning eller fortsatt utbildning efter grundexamen. Humanister och
samhällsvetare, särskilt de med inriktningen moderna språk, har företräde vid ansökning. Sökanden måste redan
vara medlem i KAF eller söka medlemskap senast vid ansökningstidens utgång. Stipendiesumman beräknas bli
SEK30,000.
Nästa stipendietillfälle är senast 1 nov 2014.
http://kvinnligaakademiker.se/wp/stipendier/stiftelsen-siri-jacobsons-minnesfond/
Internationella programkontoret utlyser medel inom programmet minor field studies.
Programmet syfter till att förbereda studenter att verka i globala sammanhang och att ge lärosäten möjlighet att
etablera och stärka internationella kontakter. Lärosäten och institutioner kan söka medel för mindre fältstudier,
vilka studenter sedan kan söka i form av stipendier vid de institutioner som beviljats medel.
Sista ansökningsdag 2014: 3 november (lärosätets ansökan).
http://www.programkontoret.se/sv/Program-och-stipendier/Program-A---O/Minor-Field-Studies/
Internationella programkontoret utlyser medel inom ramen för utbytesprogrammet Linnaeus-Palme.
Syftet med programmet är att öka den svenska högskolans internationalisering genom att stimulera samarbete
mellan svenska universitet och högskolor och lärosäten i utvecklingsländer. Den första delen av programmet,
Linnaeus, ger svenska lärare och studenter möjlighet att undervisa och studera i olika utvecklingsländer. Den
andra delen, Palme, ger möjlighet för lärare och studenter från utvecklingsländer att undervisa och studera i
Sverige. Medel kan sökas för både planeringsresor, lärarutbyten samt studentutbyten. Det svenska lärosätet är
operativt ansvarigt och skall ansöka om medel.
Sista ansökningsdag 2014: Beräknas bli 15 november.
http://www.programkontoret.se/sv/Program-och-stipendier/Program-A---O/Linnaeus-Palme/
Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning
Ansökningsperioden pågår från 15 oktober till 15 november.
Stipendier för postdoktoral utbildning i medicinsk vetenskap. Stipendierna ger unga meriterade forskare möjlighet
att under två år ägna sig åt medicinsk forskning på heltid och att därigenom vinna docentkompetens. Utöver
dessa kan även halvtidsstipendier för två år ges till kliniskt verksamma läkare.
Behöriga att söka är de som avlagt doktorsexamen före 1 februari påföljande år inom preklinisk eller klinisk
medicinsk disciplin eller inom ett till medicinen närstående ämnesområde, dock högst tre år innan
ansökningstidens utgång. Sökande måste ha haft forskningsverksamhet i Sverige under minst två år samt ha för
avsikt att förlägga sin framtida forskning i Sverige. Som särskild merit räknas välrenommerad verksamhet som
gästforskare vid svenskt eller utländskt universitet. Studierna för vinnande av docentkompetens kan bedrivas vid
sökandens heminstitution eller annat valfritt svenskt eller utländskt universitet.
Stipendierna är skattebefriade och uppgår till SEK22,000 och SEK15,000 per månad för hel- respektive
halvtidsstudier. Ett driftanslag som uppgår till SEK100,000 per år är också inkludetat i stipendiet. Vid slutet av
varje stipendieår ska som villkor för fortsatt stipendiestöd redogörelse lämnas av stipendiaten för vunna
forsknings- och utbildningsresultat.
http://www.ssmf.se/for-forskare/stipendier-for-postdoktoral-utbildning-i-medicinsk-vetenskap

Governor General's award for Canadian studies. This recognises a scholar who has made an outstanding
contribution to the development of Canadian studies internationally.

FORSKNINGSSERVICE

SSMF - FORSKARE - 3-årigt forskningsanslag för SSMF stipendiater. Stödet, som är speciellt riktat till tidigare
innehavare av SSMF:s postdoktorala stipendier, utbetalas i form av forskningsanslag för att täcka egna
lönekostnader motsvarande forskarassistent under tre år vid svensk medicinsk fakultet.
Behöriga att ansöka är de som erhållit stipendium mellan 2008 och 2012, som påbörjat sitt stipendium senast i
januari samma år som ansökan görs och som avlagt doktorsexamen högst 5 år före ansökningstidens utgång,
vilket kan förlängas till 7 år med tillägg för föräldraledighet, värnplikt eller klinisk AT-/ST-tjänstgöring.
Forskningsstödet uppgår till SEK62,000 (heltid) och SEK31,000 (halvtid) inklusive sociala avgifter och fasta
kostnader per månad samt ett driftsanslag som uppgår till SEK200,000 per år under 3 år och utbetalas till
värdinstitutionen, som står som arbetsgivare.
Forskningsstödet kan endast utnyttjas för forskningsverksamhet i Sverige och kan endast nyttjas för att täcka
egna lönekostnader.
http://www.ssmf.se/for-forskare/ssmf-forskare-3-arigt-forskningsanslag-for-ssmf-stipendiater
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The prize is awarded in odd years to an individual who has had a Canadian studies career in Canada and in even
years for those who have had a Canadian studies career outside Canada. Odd or even years refers to the year of
application, so 2011 for the 2012 award would count as an odd year.
There are no restrictions on nationality of nominees, but posthumous or self-nominations are not accepted.
http://www.iccs-ciec.ca/governor-general-international-award-canadian-studies.php
Pierre Savard award. This recognises and promotes outstanding scholarly monographs on a Canadian topic.
Awards recognise books and monographs which contribute to a better understanding of Canada. There are two
categories:

books written in French or English;

books written in a language other than French or English.
Every member association or associate member of the ICCS can submit each year the title of a book that has
been published within the preceding two years. The book must have been authored by a member of a member
association or an associate member.
The award includes travel and lodging expenses to enable the recipient to officially receive the award at the ICCS
annual general meeting.
http://www.iccs-ciec.ca/pierre-savard-awards.php
Canadian studies postdoctoral fellowships. These enable Canadian and foreign academics who have completed
a doctoral thesis on a topic primarily related to Canada to visit a Canadian or foreign university with a Canadian
studies programme for a teaching or research fellowship. Applicants must not be employed in a full-time university
teaching position and must agree not to accept honoraria or salary during their fellowships. The grant is worth
CA$2,500 per month over one to three months, plus the cost of a return airline ticket. Grants will not exceed
CA$10,000.
http://www.iccs-ciec.ca/canadian-studies-postdoctoral-fellowships.php

DECEMBER
The Gerda Henkel Foundation invites proposals for its special programme on security, society and the
state.
Funding supports research projects and scholarships in the following fields:

cyber security as a governmental task;

public administration and human security;

patterns of conflict resolution between the state and traditional actors;

non-governmental actors as partners and contenders of the state;

security strategies between doctrine formation and implementation.
The next application deadline is 5 December 2014. Applications have to be in the Foundation's office by this day.
http://www.gerda-henkel-stiftung.de/spsss_eng
Research projects. The programme addresses scholars of all disciplines in the humanities and social sciences,
and is intended to encourage junior scholars to pursue unconventional research agendas that are nonetheless
crucial, while providing senior scholars with the opportunity to focus intensively on work in progress for a limited
period. Applications for research projects made by universities, other research institutes or comparable
institutions as well as by one or several PhDs or scholars with postdoctoral lecture qualification are accepted.
The grants involve the assumption of costs for personnel, travel, materials or other costs. Moreover, costs
incurred of visiting scholars can also be financed.

Stiftelsen Solstickan utlyser forskarstipendier.
Stipendierna syftar till att stödja forskning som ökar kunskaperna om fysiska, psykiska och sociala förhållanden
hos friska eller funktionshindrade barn och ungdomar som påverkar deras hälsa och anpassning eller som hos
äldre belyser olika aspekter på fysiska och psykiska förändringar, som är en följd av normalt eller för tidigt
åldrande.
I årets ansökningsomgång prioriteras projekt som avser psykisk ohälsa i ungdomsåren, det vill säga personer
mellan 10 och 24 års ålder. Ansökningar som avser helt andra frågeställningar och håller hög vetenskaplig
kvalitet kan också komma ifråga.
Stipendierna är avsedda för registrerade forskarstuderande vid samhällsvetenskapliga och medicinska
institutioner vid universitet och högskolor.
Fem stipendier om vardera SEK50,000 finns tillgängliga. En ansökan som bedöms hålla särskilt hög klass
kommer tilldelas Rolf Zetterströms stipendium om SEK100,000.

FORSKNINGSSERVICE

Research scholarships. The programme addresses scholars of all disciplines in the humanities. Applications for
research scholarships can be made directly by PhDs or scholars with postdoctoral lecture qualification. The call is
directed to individual investigators who will work on a specific project on their own.
PhD scholarships are only granted in connection with a research project. It is possible to apply for a basic
scholarship sum. If appropriate, the funding may also cover travel abroad as well as expenses, childcare
allowance, and material expenses. The duration of research is two years.
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Ansökan ska vara Stiftelsen tillhanda senast den 31 december.
http://www.solstickan.se/Bidrag/Forskarstipendier/
Thermo Fisher Scientific invites nominations for the PhARF award.
This recognises contributions by young scientists to the field of allergy through creative and independent research
efforts. The prize is worth US$50,000.
Deadline for nominations: 31 Dec., annually.
http://www.phadia.com/en/Allergy-Blood-Testing/Learn-more/PhARF/Award-2014/

2015
Svenska Föreningen för ADB och Juridik utlyser årligen stipendium till bästa uppsats inom området
juridik och IT.
Stipendiet kan sökas av studenter eller handledare för examensarbete som inte är äldre än ett år räknat från sista
ansökningsdagen. Ett stipendium per år finns till förfogande och uppgår till SEK10,000.
Sista ansökningsdag: Senast den 20 januari varje år.
http://www.adbj.se/pages/stipendium3.htm
Svenska Fornminnesföreningen inbjuder ansökningar om forskningsstipendier.
Föreningen förvaltar fyra stipendiefonder avsedda för forskning inom arkeologi, konstvetenskap och metallurgi.
Forskare, företrädesvis doktorander, kan ansöka om medel.
Stipendier kan sökas ur följande fonder:

Hildebrandsfonden delar årligen ut stipendier till en eller flera sökanden, som stöd för forskning i nordisk
arkeologi, förhistorisk och medeltida numismatik samt medeltidens konsthistoria;

Aron Anderssons fond delar årligen ut stipendier avsedda som stöd för forskning i medeltidens konst och
kulturhistoria, företrädesvis till forskare under 35 år;

Birger Nermans fond delar årligen ut stipendier till en eller flera sökanden, som stöd för forskning inom
förhistorisk, särskilt nordeuropeisk, arkeologi, företrädesvis till forskare under 35 år;

Inga Sernings fond delar årligen ut stipendier avsedda som stöd för forskning inom svensk förhistorisk
eller medeltida metallurgi, företrädesvis till forskare under 35 år.
Anslag kan uppgå till SEK5,000. Belopp över SEK5,000 beviljas endast i undantagsfall.
Samma ansökningsdatum gäller för alla fonderna. Din ansökan ska vara inne senast 31 januari varje år.
http://fornminnesforeningen.com/stipendium/

Konkurrensverket utlyser forskningsbidrag.
Medel ges i första hand för projekt som har en klar anknytning till Konkurrensverkets verksamhetsområden.
Ansökningar kan exempelvis beröra marknaders funktionssätt, effekter av konkurrensbegränsningar, verkningar
av olika konkurrenspolitiska medel, effektivitet inom offentlig sektor, upphandlingsfrågor och marknader där
regelreformering sker eller har skett.
Forskningsprojekt, delar av forskningsprojekt eller forskningsprogram stödjes. Även deltagande i eller
anordnandet av seminarier och konferenser med mera kan komma i fråga för forskningsanslag.
De sökande skall ha avlagt doktorsexamen eller motsvarande. För doktorander måste ansvarig handledare stå
som sökande. Fleråriga projekt beviljas finansiering i maximalt tre år. Under 2013 delades drygt SEK14 miljoner
kronor ut till olika forskningsprojekt, varav SEK3m till helt nya projekt.
Sista dag för ansökan är den 1 februari varje år.
http://www.kkv.se/t/Page____409.aspx

FORSKNINGSSERVICE

Wenner-Gren Stiftelserna utlyser särskilda stipendier för postdoktoral utbildning.
Stipendierna utdelas inom området biomedicin och har som syfte ge unga forskare möjlighet att erhålla
kvalificerad postdoktoral utbildning utomlands samt att därefter bedriva forskningsverksamhet i Sverige. Med
området biomedicin avses i detta sammanhang biologi, medicin, biokemi, biofysik och bioteknik.
Stipendietiden omfattar högst tre år. Minst ett år skall tillbringas vid utländsk insitution och högst ett år får
tillbringas vid svensk institution efter hemkomsten. Stipendiaten har möjlighet att efter stipendietidens utgång
söka anslag för lön som forskare under två år för arbete vid svensk institution. Behörig att söka är svenska eller
utländska medborgare med permanent uppehållstillstånd i Sverige som har avlagt en doktorsexamen högst tre år
före ansökningstillfället. Sökanden skall ha erhållit bindande utfästelser om arbetsplats vid de utländska institutier
till vilken vistelserna avses vara förlagda samt vid de svenska institutioner vid vilken sökanden avser att vara
verksamma efter återkomsten till Sverige, allternativt villkorat av att sökt stipendium erhålls.
För stipendietiden utomlands erhåller stipendiaterna finansiellt stöd grundat på värdland samt familjesituation.
För anställning i Sverige erhåller värdinstitutionen ett belopp avsett att täcka lönekostnaderna för stipendiatens
forskartjänst. Efter anställning som forskare erhåller sökanden ett uppstartningsbidrag på SEK400,000 exklusive
overhead kostnader samt möjlighet att när som helst under året ansöka om stipendium från WGS för utländsk
postdoktor.
Ansökan skall vara Vetenskapssekretariatet tillhanda senast den 31 januari kl 16.00. Om detta datum infaller
lördag-söndag skall ansökningarna vara Vetenskapssekretariatet tillhanda senast efterföljande måndag.
http://www.swgc.org/sarskilda-stipendier.aspx
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Stiftelsen Blanceflor Boncompagni-Ludovisi utlyser stipendier för högre studier utomlands.
Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och utbildning för personer under 33 år, företrädesvis
doktorander eller yngre doktorer av svensk eller italiensk nationalitet. Stiftelsens ämnesområden är fysik, kemi,
odontologi, läkar- och ingenjörsvetenskap, datavetenskap, geofysik, geokemi och astrofysik samt näraliggande
områden.
Stipendierna kan sökas för en längre tids studier i följande länder: USA, Italien, Schweiz, Storbritannien,
Tyskland, Japan eller Kanada.
Årligen delas totalt SEK3 till SEK4 miljoner ut, fördelade på individuella stipendier om SEK50,000 till SEK170,000.
Ansökningstiden är den 1 februari varje år inför närmast kommande studieår, 1 juli innevarande – 30 juni
påföljande år.
http://blanceflor.se/stipendiet/
Sveriges Dövas Riksförbunds Testaments- och Donationsstiftelse utlyser medel.
Stiftelsen stöder vetenskaplig forskning och utbildning som berör dövas problem, döva barns och ungdomars
utveckling samt teknik som underlättar dövas vardagsliv.
Ansökan om anslag från stiftelsen skall vara stiftelsens styrelse tillhanda senast den 1 februari varje år.
http://www.sdr.org/sveriges-dovas-riksforbund/testaments-och-donationsstiftelse
The European Commission Horizon 2020: Industrial Leadership invites proposals for its H2020-LEIT-BIO2015-1 biotechnology call.
Proposals may address the following two topics:

cutting-edge biotechnologies as future innovation drivers, including BIOTEC-2-2015 new bioinformatics
approaches in service of biotechnology;

biotechnology-based industrial processes driving competitiveness and sustainability including BIOTEC6-2015 metagenomics as innovation driver.
Proposals may take the form of research and innovation actions, which require the participation of at least three
independent legal entities, each established in a different member state or associated country. All H2020 funding
calls allow the participation in consortia of third country partners who secure their own funding.
The indicative budget for this call in 2015 is €29.6 million. Each successful proposal is expected to receive
between €6m and €10m, although proposals for other amounts will also be considered.
(Deadline and budget amounts are subject to changes following a separate financing decision for 2015.)
Ref: OJ 2013/C 361/06.
Stage one proposals due by 5pm Brussels local time, 24 February; stage two proposals due by 5pm Brussels
local time, 11 June 2015.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-leit-bio-2015-1.html
Agneta Prytz-Folkes och Gösta Folkes stiftelse inbjuder ansökningar om forskningsanslag.
Stiftelsen har till ändamål att stödja forskning kring ålderssjukdomar och Alzheimers sjukdom och därmed
sammanhängande verksamhet. 2014 års ansökningar vänder sig främst till vårdvetenskap och 2015 års främst till
forskning inom medicin, och därefter vidare på motsvarande sätt vartannat år.
Ansökan skall vara stiftelsen tillhanda senast den 1 mars respektive år.
http://www.prytzfolkesstiftelse.se/Default.aspx

Kungliga Vetenskapsakademien kungör medel tillgängliga för ansökan inom klassen för medicinska
vetenskaper.
Till doktorander utdelas stipendier med ett maxbelopp på SEK100,000 och till forskare som avlagt doktorsexamen
2009 eller senare utdelas forskningsanslag med ett maxbelopp på SEK300,000. Anslag utgår i högst ett år.
Ytterligare finns medel att söka inom följande områden:

neurofysiologi, företrädesvis sinnesfysiologi;

orsak och behandling av primär cancer i lever och gallgångar;

generell medicinsk forskning.
Nästa ansökningsomgång öppnar april 2015. Sista ansökningsdag: 31 augusti 2015.
http://www.kva.se/utlysningar/stipendier-och-anslag/Medicinska-vetenskaper/
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Elna Bengtssons Fond utlyser forskningsanslag.
Syftet med dessa anslag är att främja vetenskaplig forskning om, eller av nytta för, kulturhistoriskt värdefulla och
intressanta byggnader och stadsmiljöer.
Anslag ges företrädesvis till forskningsarbeten inom och utanför högskolor. Normalt ges inte anslag för
löneomkostnader, kontraktsbundna omkostnader, utlandsprojekt, utbildningskostnader, examensarbeten,
publikationer eller amatör- och populariseringsprojekt. Seniora forskare prioriteras inte.
Ansökta belopp bör uppgå till mellan SEK20,000 och SEK40,000.
Sista ansökningsdatumet är 15 april årligen.
http://www.elnabengtssonsfond.se/
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Vinnova inbjuder ansökningar om resebidrag från svenska intressenter som förbereder en ansökan om
Eureka- eller Eurostarsprojekt.
Bidragen riktar sig till svenska företag, universitet, högskolor eller forskningsinstitut som planerar att söka
individuellt Eureka-projekt, Eureka klusterprojekt eller Eurostarsprojekt. Syftet med resan ska vara att träffa
blivande projektpartners för att diskutera utformningen av en gemensam projektansökan.
Bidraget begränsas till ett tillfälle, två deltagare samt faktiska rese- och hotellkostnader upp till SEK25,000.
Traktamente får ej tas upp som kostnad.
Löpande ansökan fram till 2015-12-31, 14:00:00.
http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Utlysningar/Effekta/Resebidrag-EUREKA-och-Eurostars/

LÖPANDE ANSÖKAN
Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare utlyser forskningsanslag.
Stiftelsen stöder vetenskaplig forskning i vid bemärkelse. Under 2013 beviljades anslag på sammanlagt 63 Mkr, i
huvudsak till naturvetenskaplig forskning, miljöforskning och humaniora.
Observera att ansökan ska vara underskriven samt ha skriftlig rekommendation från institutionsledning eller dylik
instans för projekt inom universitet och högskolor.
Ansökningar kan inges löpande. Styrelsen behandlar ansökningarna sedan de färdigberetts. Styrelsen
sammanträder minst fem gånger per år.
http://www.engkviststiftelserna.se/
The Nordic Summer University invites applications for its project grants.
These support study and research activities including academic symposia to be held in one of the Nordic or Baltic
countries. Projects are mainly related to social or human sciences, and must be interdisciplinary and formed by
Nordic or international networks. The grants are primarily awarded to study circles within the Nordic Summer
University framework.
http://www.nsuweb.net/wb/pages/ekonomiskt-stF6d.php
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd utlyser planeringsbidrag för ansökningar inom Horizon
2020.
Dessa bidrag vänder sig till forskare som avser att delta i en forskningsansökan till EU:s forsknings- och
innovationsprogram Horizon 2020 inom Fortes ansvarsområden. Ansökande ska verka som koordinator eller
ledande partner. Bidragen är engångsanslag.
Ansökan kan skickas in löpande men skall vara registrerad och inkommen senast två månader före den av EU
bestämda sista ansökningsdagen för respektive utlysning.
http://www.forte.se/sv/Utlysningar/Aktuella-utlysningar/Planeringsbidrag-for-EU-projekt/
The European Foundation for the Study of Diabetes invites applications for the Albert Renold travel
fellowships.
These enable young scientists to travel and stay at other institutions in order to learn different scientific
techniques. Applications may be made by any paid-up member of the society who is under the age of 35 years
and holds a PhD, or is under the age of 40 years and holds an MD or PhD with clinical training. Either the home
or the host institution must be based in Europe or an associated country. Awards are worth up to €8,000 over a
maximum period of three months.
Applications are due six weeks prior to travel.
http://www.europeandiabetesfoundation.org/index.php/ct-menu-item-5/9-general-pages/154-albert-renold
Handelns Utvecklingsråd
Forskningsinitiering. Disputerade forskare, doktorander och studenter som har för avsikt att initiera ett
forskningsprojekt med handelsinriktning kan via Handelns Utvecklingsråd ansöka om medel för en inledande
finansiering. Det belopp som kan erhållas uppgår till ca 50 000 kronor.
Ansökan om medel för forskningsinitiering kan göras löpande under året.

Antonia Ax:son Johnsons Stiftelse för Miljö och Utveckling utlyser projektbidrag.
Stiftelsen stöder projekt som på något sätt gynnar hållbar utveckling under det övergripande temat hållbar handel.
Samarbete och kunskapsutbyte mellan forskare och praktiker uppmuntras. Stiftelsen vänder sig till kvalificerade
mottagare, vilket kan innebära allmänheten, politiker, forskare, näringslivet eller representanter för alla dessa
grupper på samma gång.

FORSKNINGSSERVICE

Infrastrukturellt stöd. Rådet finansierar olika former av infrastrukturella forskningssatsningar som ett led i att
stärka och utveckla handelsnäringen. De personer som kan söka medel för infrastrukturella forskningssatsningar
är primärt disputerade forskare. Infrastrukturellt stöd kan innefatta bidrag till att utveckla forskarnätverk, inköp och
upprätthållande av databaser, stöd till utbildningssatningar samt finansiering av olika former av
forskarkonferenser med mera.
Ansökan om medel för infrastrukturellt stöd kan göras löpande under året.
http://www.hur.nu/sok_pengar/infrastrukturellt_stod_1
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Ansökan kan lämnas in när som helst under året. Stiftelsens styrelse sammanträder normalt fyra gånger per
år och behandlar ansökningar i den takt beredningen av dem är färdigställd.
http://www.axfoundation.se/ansokningar/
Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT)
Initieringsbidrag. Initieringsbidrag ges för genomförandet av kortvariga projekt som syftar till uppbyggnaden av
nya och strategiskt intressanta internationella relationer inom alla vetenskapsområden. Sökande ska vara
verksam vid universitet eller högskola i Sverige och disputerad. Sökt belopp måste vara mindre än SEK150,000.
Ansökan kan lämnas fortlöpande under året. Vid följande datum under 2014 inleds bedömning av inkomna
ansökningar: 28 januari, 8 april, 10 juni, 9 september samt 25 november. Granskning sker av de ansökningar som
inkommit till STINT senast kl 17.00 dessa datum.
http://www.stint.se/se/stipendier_bidrag/initieringsbidrag
The Institut Curie invites applications for its foreign postdoctoral fellowships.
These support young postdoctoral researchers interested in conducting cancer research in one of the institute’s
laboratories. Applicants outside of France are eligible to apply. Fellows are funded for up to one year.
http://curie.fr/en/recherche/research/hosting-programs-foreign-researchers
Rymdstyrelsen inbjuder ansökningar om medel under fjärranalysprogrammets snabbspår 2014.
Stödet syftar till att komplettera användardelen inom ramen för Rymdstyrelsens nationella fjärranalysprogram.
Avsikten är att fånga upp de projekt som inte passar in i programstrukturen för användardelen.
Snabbspår 2014 följer generellt de direktiv som gäller för användardelen men riktar sig till projekt som främst
karaktäriseras av en relativt kort löptid, är av akut karaktär samt omfattas av en mindre budget.
Sista ansökningsdag: Ansökningar mottas löpande under innevarande år, 2014.
http://www.snsb.se/sv/Mediebank/Utlysningar/Fjarranalysprogrammets-snabbspar-2014-/
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond utlyser särskilda medel till nätverksstöd.
Syftet med satsningen är att ge forskare från olika lärosäten möjlighet till forskningssamarbeten genom att
etablera och vidareutveckla nya nätverk inom humaniora och samhällsvetenskap. Stödet ska främja etablerandet
av nya ämnesöverskridande forskningsmiljöer, öka mobiliteten och stärka juniora och seniora forskares
samarbete. Forskare utanför områdesgruppen “vardagslivets och kulturens medialisering” med doktorsexamen är
välkomna att ansöka.
Anslaget är upp till SEK150,000 per år i maximalt tre år. Inga lönemedel beviljas.
http://www.rj.se/Utlysningar/2014/Natverksstod-Vardagslivets-och-kulturens-medialisering/
The World Health Organization invites applications for the Sasakawa health prize.
The prize is presented to one or more persons, institutions or non-governmental organisations having
accomplished outstanding innovative work in health development, in order to encourage the further development
of such work. It consists of a statuette and a sum of the order of US$100,000.
http://www.who.int/governance/awards/sasakawa/en/

The Federation of European Biochemical Societies invites applications for its short-term fellowships.
These aim to support visits to another laboratory in a country located within the FEBS area for the purposes of
collaboration, advanced training or employing techniques not otherwise available. Applicants must be members of
an FEBS constituent society and must either have a PhD or have at least one published paper as a main author
in an international scientific journal. Applicants should have no more than 6 years of postdoctoral experience.
Fellowships cover subsistence and travel costs for a period of up to 2 (in exceptional cases 3) months.
Applications due at least two months prior to the proposed start date.
http://www.febs.org/index.php?id=324
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The Wellcome Trust invites applications for its principal research fellowship.
This provides long-term support for researchers of international standing who have a well-established track record
in research at the highest level. The awards are particularly suitable for exceptional senior research scientists,
currently based overseas, who wish to work in the UK or Republic of Ireland. Applicants who hold an established
post cannot apply for the fellowship to be held at their employing institution. Candidates who hold an established
post in the UK or RoI will need to make a strong case to justify the requested move. The fellowship consists of a
personal salary and research programme funding for an initial period of seven years. Fellowships will be renewed
on a partnership basis; the trust and the host institution will jointly fund the fellow's basic salary for the duration of
any renewal period. The host institution must guarantee that it will support renewal of the fellowship under the
shared funding arrangement, and that an established post will be available to the fellow on termination of the
award. The trust may supplement the grant with a distinction award of up to £50,000 in recognition of the
outstanding calibre of the individual.
Applicants can express an interest in this award at any time.
http://www.wellcome.ac.uk/Funding/Biomedical-science/Funding-schemes/Fellowships/Principal-researchfellowships/index.htm
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The OPEC Fund for International Development invites applications for its grants scheme.
Grants support activities that contribute to the recipient country’s socio-economic progress. Grants are available
in the following areas or for the following purposes:

technical assistance;

research and other intellectual activities;

emergency aid;

HIV/Aids programme;

Palestine programme;

contributions to other organisations;

energy poverty programme.
Preference will be given to initiatives that benefit low-income, least developed countries. Regional, national,
international and non-governmental organisations may apply. Individuals, private entities and organisations from
OFID member states may not apply.
There is no set application deadline.
http://www.ofid.org/PROJECTSOPERATIONS/Grants/GrantApplication.aspx
The Kavli Trust invites project proposals for its research grants.
The trust supports scientific, cultural and humanitarian causes and provides support for both national and
international projects. Applications are most welcome; send a short explanation via mail. Kavlifondet will reply
to the projects which they find interesting and want to know more about. Please apply to soknad@kavlifondet.no
http://kavlifondet.no/
Stiftelsen TOR/Skattenytt utlyser stipendier.
Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning inom skatterätten och de angränsande rättsområden, på
vilka skatterätten bygger. Stipendier delas i första hand ut till enskilda personer eller forskningsgrupper för
planering och genomförande av forsknings- och utvecklingsprojekt. Utöver de ordinarie stipendierna kan
stipendier även ges för resor och deltagande i EALTP:s doktorandseminarier, till personer som aspirerar att
doktorera, till forskare var doktorandtjänst upphört samt till disputerade forskare för att författa
projektbeskrivningar samt tryckningsbidrag.
http://www.tor-skattenytt.se/
The University of Würzburg invites applications for doctoral and postdoctoral fellowships through the
STIBET programme.
The following fellowships are available:

contact stipends, which fund research stays for foreign doctoral researchers in Würzburg lasting up to six
months;

completion grants, which support foreign doctoral researchers who are unable to finish their doctoral
thesis project under previous funding and who are not responsible for the delay.
Applicants for both fellowships must be foreign doctoral researchers. The minimum fellowship amount is €250 per
month and the maximum amount is €1000 per month.
Applications for 2014 welcome.
http://www.graduateschools.uni-wuerzburg.de/uwgs/funding_opportunities/uwgs_funds/stibet/

Grants from the Nordic Council of Ministers' Committee for Legislative Affairs
These provide funding for projects of joint Nordic interest. The committee aims to strengthen democratic decisionmaking processes in the Nordic countries and promote legal protection for those who live and find themselves in
the Nordic region. Projects must aim to develop Nordic synergy. Applicants in Denmark, Norway, Iceland, Åland
Islands, Faroe Islands, Sweden and Greenland may apply. The annual budget is an estimated DKK1.3 million.
http://www.norden.org/en/nordic-council-of-ministers/council-of-ministers/nordic-council-of-ministers-forlegislative-affairs-mr-lag/nordic-committee-of-senior-officials-for-legislative-issues-ek-lov/grants-from-the-nordiccouncil-of-ministers-committee-for-legislative-affairs
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The Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO) invites applications for beam time at the
Netherlands Centre for Electron Nanoscopy.
NeCEN aims to provide the means to resolve and characterise the detailed structures of life through the use of
advanced cryo-electron microscopy. Only plans which aim at research in the field of life sciences can be applied
for. Research in the field of materials science is not eligible. Researchers from all national and international
scientific institutions can submit proposals. New users and young researchers will be given priority. NeCEN will
subsidise a reduced daily fee of €750 at a 75 per cent rate. The fee includes the use of laboratory consumables
and the assistance of an EM-operator for a pre-scan and the execution of experiments. All other costs must be
covered by the applicants.
There is no deadline. Applications can be submitted continuously.
http://www.nwo.nl/en/funding/our-funding-instruments/nwo/netherlands-centre-for-electron-nanoscopynecen/netherlands-centre-for-electron-nanoscopy-necen.html
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Helena Kluyver female visitor programme
The Netherlands Institute for Radio Astronomy invites applications for the Helena Kluyver female visitor
programme. This is a visitor programme for women working in the fields of engineering research and
development and astronomy. Grants are available to support visits by female researchers and engineers to
ASTRON and the Joint Institute for VLBI in Europe so that they can study and work in relevant fields of research
in Dwingeloo, the Netherlands. It is intended that selected visitors contribute to their chosen area of work during
their stay by working on a research or development project, giving presentations and participating in other
outreach activities. Candidates of any level and nationality are eligible to be considered for the programme,
although priority will be given to advanced-career researchers. Funding can only be awarded to applicants who
are in contact with employees at ASTRON/JIVE about a concrete project to work on as a Kluyver visitor.
The duration of visits can range from three weeks to three months. The programme provides financial support for
accommodation, travel expenses, and limited subsistence expenses, but not salary.
There are no fixed deadlines for the application, but the information should be available at least 2 months prior to
your intended visit.
http://www.astron.nl/astronomy-group/female-visitor-programme/helena-kluyver-female-visitor-programme
Kjell och Märta Beijers Stiftelse
Stöd för forskningsprojekt. Bland stiftelsens ändamål ingår att inom Sverige stödja vetenskaplig forskning, främst
inom området energi och ekologi. Årligen delas cirka SEK20 miljoner ut i anslag och bidrag. De forskningsprojekt
som kan erhålla stöd skall bedrivas inom ramen för en erkänd forskningsinstitution och avse forskning på
doktorandnivå eller över. Stiftelsen ger normalt inte bidrag och anslag till utbildning och studier, studieresor eller
uppehållskostnader.
http://www.beijerstiftelsen.se/anslag.html

Science Foundation Ireland invites submissions for the President of Ireland young researcher award.
This aims to:

recruit and retain outstanding early career investigators with leadership potential to carry out their
research in Ireland;

fund scientific research projects of excellence with impact potential;

support collaborations and partnerships between academia and industry.
Awardees will be selected on the basis of exceptional accomplishments in engineering and science disciplines
that underpin information and communication technologies, sustainable energy and energy efficient technologies
and biotechnology, and on the basis of creative research plans that are built on work that has attracted
international attention. Up to €1 million is provided for direct costs over a maximum duration of five years.
To be eligible, lead applicants must have been awarded a PhD or MD within the last eight years, or 12.5 years for
those who have taken eligible leave, and have completed at least three years’ active postdoctoral research. The
award is open to Irish and foreign nationals, currently based anywhere in the world, who will conduct their
research in Ireland.
This programme is run as a rolling call. Full applications are by invitation only, following the submission and
evaluation of an expression of interest.
http://www.sfi.ie/funding/funding-calls/open-calls/president-of-ireland-young-researcher-award-%28piyra%29.html
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The Middle East Desalination Research Center invites pre-proposals for its research and development
project funding.
This supports basic and applied R&D projects in water desalination and supporting fields, aiming to reduce the
cost of desalination. Research topic areas include:

thermal desalination;

membrane desalination;

non-traditional or alternative desalination;

operation and maintenance;

intakes and outfalls;

energy issues;

environment issues;

hybridised systems;

assessment studies.
The centre also encourages research proposals for projects other than those specified above, given that the
projects relate to desalination technology or its fundamentals. All individuals, institutions and companies engaged
in the different fields of desalination practice, desalination R&D, academic teaching or practical teaching may
apply. Priority is given to proposals that include a scholarship component for MSc or PhD students from the
Middle East and North Africa, have immediate application in the desalination industry, or include the formation of
research partnerships, given that at least one member is from an organisation or institution in the MENA region.
The recipient is expected to provide at least 50 per cent of the total project costs.
http://www.medrc.org/index.cfm?area=research&page=Research_Program&pf=solarnew1
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Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, med finansiering från Jordbruksdepartementet, utlyser
löpande medel till bilateralt forskarutbyte mellan svenska forskare och forskare från Central- och
Östeuropa.
Syftet är att stimulera till vetenskapligt utbyte av kortvarig karaktär, någon till några veckors utbyte. Medlen kan
disponeras för:

utbyte av vetenskapsmän för forskningsändamål;

utbyte av vetenskapsmän och experter för föreläsningar, konsultation och deltagande i vetenskapliga
möten;

arrangerande av gemensamma symposier och konferenser;

utbyte av vetenskaplig information och vetenskapliga artiklar.
Medel kan sökas löpande under året och är avsedda att täcka kostnader för resor, logi och uppehälle.
http://www.ksla.se/anslag-stipendier/bilateralt-forskarutbyte-ufk/
The Swedish Secretariat for Environmental Earth System Sciences invites applications for its travel
grants.
These support participation of scientists from developing countries in conferences, workshops, seminars, network
building meetings and other relevant research and research capacity strengthening activities in Sweden.
Grants are awarded in two categories:

to individual scientists at Swedish universities, institutions or organisations working within the field of of
GEC research, with the purpose of inviting developing countries scientists to conferences, workshops,
seminars, network building meeting and other relevant research and research capacity strengthening
activities in Sweden;

to scientists from developing countries with the purpose to participate in conferences, workshops,
seminars, network building meetings and other relevant research and research capacity strengthening
activities in Sweden organised or co-organised by a Swedish research institute as a response to an open
call.
http://www.sseess.org/grant-opportunity/sseess-travel-grant
Vetenskapsrådet inbjuder ansökningar om bidrag för internationell rekrytering av framstående forskare.
Syftet med bidraget är att ge svenska lärosäten en långsiktig möjlighet att attrahera internationellt mycket
framstående forskare till Sverige. Forskare som kan komma i fråga för rekrytering ska vara internationellt erkända
och ledande inom sitt forskningsområde. Forskaren ska vara på en sådan nivå att han eller hon är meriterad för
en tillsvidareanställning som professor av den högsta nivån vid ett av världens 10 högst rankade universitet. Den
föreslagna forskaren ska vid rekryteringstillfället bedriva sin forskning och vara etablerad utomlands sedan minst
fem år.
Bidrag kan sökas av ett statligt universitet eller högskola som omfattas av högskolelagen samt enskilda
utbildningssamordnare som har tillstånd att utfärda examen. Ansökan ska göras av rektor eller motsvarande.
Bidrag kan sökas om SEK5 till SEK15 miljoner per år för en period mellan sju till 10 år.
http://www.vr.se/forskningsfinansiering/sokabidrag/vetenskapsradetsutlysningar/aktuellautlysningar/bidragforinter
nationellrekryteringavframstaendeforskare.5.4b1cd22413cb479b80512346.html
Kanslichef Susanne Thedéen (susanne.thedeen@su.se) vid Områdeskansliet för humaniora juridik och
samhällsvetenskap är ansvarig för ärendet som har diarienummer SU FV-5.1.2-1712-13.

Sjömanna Sällskapet
… är en ideell förening, vars huvudsakliga ändamål är att lämna understöd till beredande av forskning,
undervisning eller utbildning, utöva hjälpverksamhet bland behövande samt att främja andra allmännyttiga
ändamål med anknytning till sjöfarten.
http://www.sweship.se/Sveriges_Redareforening/Forskning___Innovation/Stiftelser___fonder
Stiftelsen för främjande av uppfinnarverksamhet utlyser forskningsbidrag.
Bidrag kan ges för vetenskaplig forskning avseende uppfinnandets natur och de olika arbetsmoment som ingår i
en uppfinnings utveckling från uppfinnaridén till en praktisk brukbar produkt.
Forskningens syfte skall vara att klarlägga svagheter i de innovativa processerna och att ge underlag för ny
kunskap om förutsättningar för en snabbare innovationsutveckling.
Forskningsprojekt kan omfatta:

en eller flera delar i processen;

samhällets infrastruktur;

politiska faktorer;
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Stiftelsen för Utveckling av Energieffektivt Byggande utlyser ansökningar om stipendier.
Utlysningen syftar att främja studier och forskning inom området hållbart byggande. Stipendiet kan också, med
fördel, användas för studier vid utländska universitet och högskolor samt andra aktiviteter som medverkar till ett
internationellt kunskapsutbyte. Medel kan sökas av forskare och studerande vid Sveriges högskolor och
universitet samt forskare inom privat och offentlig verksamt. Stipendiesumman kan uppgå till SEK500,000.
Bidrag kan sökas när som helst under året.
http://www.energieffektivtbyggande.se/ansokan

41

Utlysningar av forskningsanslag

Maj 2014


mänskliga aspekter;

annat som påverkar innovationsutveckling.
Ett allmänt råd är att sökanden utformar projektförslag med ett tydligt fokus och med en mycket stark avgränsning
av planerad forskningsinsats.
På årsbasis kan SfU anslå sammanlagt cirka SEK100,000. Normalt har anslagsbeloppen legat mellan SEK10,000
och SEK50,000 per projekt. Stiftelsens medel kan även användas som komplettering av annan finansiering till
projekt.
Stiftelsen har inte några fasta beslutsdatum, besluten fattas löpande 2 – 3 gånger under året.
http://www.romanusfonden.org/valkommen.html
The Commemorative Organization for the Japan World Exposition welcomes applications for its JEC fund
grants.
These provide financial assistance for activities including cultural, scholarly and intellectual efforts in Japan and
abroad.
The following activities may be supported:

activities contributing to international exchange and amity;

international activities related to scholarship, education, medical care, health and hygiene, and social
welfare;

international activities for protecting nature and for preserving the human environment.
Activities should be conducted within the year from September to April of the year following the application.
Deadline: applicants are advised to inquire on the application method at the nearest Japanese embassy or
consulate.
http://www.expo70.or.jp/e/contents/cts_011.html
The Nordic Innovation Centre invites applications for the Nordic Solved programme.
This aims to promote Nordic cooperation and existing synergies in the five countries and creating a Nordic added
value. Funding is offered for innovative products, processes, services, technologies and ideas that are readily
available to markets, governments and society.
The industry or end users must be involved in the project to obtain funding. Projects are required to include
partners from at least three Nordic countries and should lead to a concrete result.
Up to 50 per cent of eligible costs may be covered for projects with a duration of up to 36 months.
This call for proposals is not aimed at a specific branch of the industry; it is neither restricted by a deadline.
http://www.nordicinnovation.org/funding/about_funding/
The Economic and Social Research Council invites applications for its research grants.
These support individuals or teams at eligible institutions to conduct research projects, large-scale surveys and
other infrastructure or methodological developments in any area within the council’s remit.
The scheme is open to universities, higher education institutions and independent research institutes in the UK.
ESRC welcomes the inclusion of international co-investigators on proposals.
Research awards can be made for up to five years for basic, applied or strategic research. Grants range from
£200,000 to £2 million and cover 100 per cent full economic cost.
Applications may be submitted under the scheme at any time - there are no fixed closing dates.
http://www.esrc.ac.uk/funding-and-guidance/funding-opportunities/3717/standard-grants.aspx

Svenska Havsforskningsföreningen inbjuder ansökningar om Dyrssenpriset.
Priset utdelas årligen för det bästa examensarbetet inom det marina området. Examensarbetet ska vara utfört
inom någon marin vetenskaplig disciplin och ha anknytning till ett universitet i Sverige.
Priset delas ut i samband med Havsforskningsdagarna varje höst och gäller då arbeten som är godkända senast
30 juni samma år och tidigast 1 juli föregående år. Prissumman är på SEK10,000.
http://shf.se/?id=3
Sparbanksstiftelsen Nya utlyser forskningsbidrag.
Stiftelsen stöder utöver övriga ändamål forskning, där projekt med “sparandeprofil” prioriteras. Vid beslut
prioriteras projektets samhällsnytta och sociala profil.
För att kunna söka bidrag måste du först kontakta Stiftelsen på telefon och presentera din idé.
http://www.sparbanksstiftelsennya.se/bidrag/index1,8.htm
Forskningsrådet Formas
Formas har i uppdrag av regeringen att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom
områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Förutom medel för forsknings- och utvecklingsprojekt
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The Juliana Von Wendt Fund, in association with the Swedish Fund for Research without Animal
Experiments and the Danish Alternativfondet, invites nominations for the Scandinavian research prize for
alternatives to animal experiments.
This recognises the development of alternatives to animal testing. The prize is worth SEK60,000.
http://jvws.org/Default.aspx?tabid=1477; in English: http://jvws.org/Default.aspx?tabid=1465

42

Utlysningar av forskningsanslag

Maj 2014

går det att ansöka om löpande bidrag d.v.s. resebidrag, akutbidrag, bidrag till konferenser, symposier och
workshops m m samt bidrag för informationsprojekt. http://www.formas.se/sv/Finansiering/Lopande-bidrag/
Thanks to Scandinavia invites applications for its medical fellowships in the US.
The following fellowships are available:

Albert Einstein College of Medicine at Yeshiva University offers the Benjamin and Frances Sperling
postdoctoral fellowship in the Department of Anatomy and Structural Biology, worth up to US$25,000
including health benefits

Beth Israel Medical Center offers fellowships of up to US$25,000 to qualified doctors, dentists, nurses,
physical therapists and others in the health care field.
http://thankstoscandinavia.org/our-programs/scholarships/
The Department of Energy: Oak Ridge National Library postdoctoral research associates programme.
This scheme offers challenging opportunities to recent recipients of doctoral degrees to conduct research in areas
that support the ORNL’s missions in the basic and applied sciences, energy and environment. Proposals are
welcomed in all disciplines represented in current ORNL research and development, including programmes in
neutron science, supercomputing, advanced materials, biological systems, energy, and national security.
The programme allows postdoctoral appointees to become integral members of ORNL research and development
teams by giving them exposure to current national issues in science an technology, and presenting them with the
opportunity to share and exchange innovative ideas and techniques, and make significant contributions to ORNL
programmes. To be eligible, applicants must hold a recent doctoral degree or expect to complete all requirements
before starting their appointments. All qualified US and non-US citizens may apply.
http://www.orau.org/ornl/postdocs/ornl-pd-pm/about.htm
Rymdstyrelsen utlyser bidrag för projektrelaterade resor eller arrangemang.
Dessa bidrag syftar till att stödja forskare och forskarstuderande som inte på annat sätt har tillgång till
projektmedel för resor och arrangemang i syfte att underlätta för deltagande i rymdforskningsprojekt. I
undantagsfall kan även bidrag ges för särskilt relevant konferensdeltagande. Samtliga bidrag ska röra forskning
med rymdflygande instrument. Arrangemang kan till exempel vara möten för konsortier eller symposier relevanta
för rymdprojekt. För båda typerna av resebidrag kan bidrag sökas för resekostnader, logi, och traktamente. Bidrag
för konferensresa beviljas företrädesvis forskarstuderande eller forskare i sin tidiga forskningskarriär.
Arrangemangsbidraget skall inte avse lönekostnader, eller kostnader för personer bosatta utanför Sverige.
Ansökningar behandlas löpande.
http://www.snsb.se/sv/Mediebank/Forskare/Utlysningar/Bidrag-for-resor-och-arrangemang/
Fortifikationskårens Forskningsfond utlyser bidrag och stipendier.
Stiftelsen stöder materiel- eller verksamhetsutveckling inom skyddsområdet. Det kan till exempel gälla tekniska
lösningar som förbättrar skyddet mot sjukdomar, naturkatastrofer och terroristaktioner men även lösningar som
kan stödja svenska militära insatser. Under tidigare år har stöd bland annat delats ut för arbeten med doktors- och
licentiatsavhandlingar, utveckling av prototyper samt deltagande i konferenser och symposier.
Årliga anslag varierar mellan totalt SEK100,000 och SEK200,000.
Du kan skicka in din ansökan när du vill men styrelsen behandlar ansökningar en gång per kvartal.
http://www.fortfond.3w.se/
The Swedish National Infrastructure for Computing invites applications for medium scale allocations of
SNIC computer resources.
Applications for medium size allocations can be submitted at any time and are are handled through the centre
where the requested resource is located. For SweGrid the applications are handled through the SweGrid project
coordinator. The maximum total size of an applicant’s medium level allocations is 150 percent (for example 80
percent of the maximum size of one resource and 70 percent of the maximum size of another resource). Medium
level allocations will not be granted to persons with granted large scale projects. The PI must be a senior scientist
in Swedish academia, at least at the level of assistant professor (forskarassistent).
Applications for medium size allocations can be submitted at any time.
http://www.snic.vr.se/apply-for-resources/medium-scale-applications

Cancerfonden utlyser resebidrag för forskning eller forskningsanknutet deltagande i kurser och
kongresser.
Anslag kan beviljas för:

aktivt deltagande i vetenskapliga kongresser;

kortare tids forskning vid utländsk institution;

kortare tids metodstudier i utlandet;

FORSKNINGSSERVICE

The World Health Organization invites applications for the Sasakawa health prize.
The prize is presented to one or more persons, institutions or non-governmental organisations having
accomplished outstanding innovative work in health development, in order to encourage the further development
of such work. It consists of a statuette and a sum of the order of US$100,000.
http://www.who.int/governance/awards/sasakawa/en/index.html
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utländsk forskares resa för arbete i Sverige inom av Cancerfonden stött projekt.
Bidragen kan sökas av disputerade forskare, doktorander eller annan personal vilka arbetar med självständiga
uppgifter inom forskningsprojekt stödda av Cancerfonden. Doktoranders deltagande i kongresser stöds endast
om doktoranden befinner sig i slutet av avhandlingsarbetet, dock kan deltagande i internationella och
högkvalitativa kurser som är relevanta för forskningsprojektet stödjas för doktorander under hela
doktorandperioden. Av juridiska skäl betalar Cancerfonden ut anslag för forskning endast till svenska universitet
eller högskolor, vissa statliga myndigheter samt Ludwiginsitutet i Uppsala och Stockholm.
Reseanslag avser normalt att helt eller delvis täcka biljett tur och retur med lägsta biljettkostnad, hotellkostnader,
kongressavgift och eventuella andra nödvändiga kostnader för resan.
Ansökan kan lämnas in när som helst under perioderna 1 januari – 10 juni och 10 augusti – 31 december, dock
senast en månad före beräknad avresa. Under sommaren behandlas inga ansökningar.
http://www.cancerfonden.se/sv/forskning/Om-anslag-och-stipendier/Sok-anslag-for-forskare/
Elof Hanssons Stiftelse utlyser bidrag för forskning och utbildning.
Stiftelsen främjar vetenskaplig undervisning eller forskning och utbildning inom den merkantila sektorn.
Tyngdpunkten ligger på handels- och affärsverksamhet. Prioriterade områden är marknadsföring, internationell
handel, redovisning, handelsrätt och affärsspråk.
http://www.elofhanssonsstiftelse.com/index.html
Jane och Dan Olssons Stiftelse för Vetenskapliga ändamål utlyser projektanslag
Stiftelsens ändamål är
 att främja medicinsk vetenskaplig forskning i Sverige eller utomlands, bl a rörande barnlöshet och barns
hälsa.
 att främja vetenskaplig forskning rörande sociala och allmännyttiga frågor, t ex forskning för jämlikhet
och integration i samhället, forskning som ökar ungdomars möjlighet till utbildning, framtid och livskvalitet
 att främja vetenskaplig forskning som verkar mot kvinnovåld, rasism, fattigdom och diskriminering i
Sverige eller utomlands.
http://www.jodfoundations.com/vetenskap.php
The Thiel Foundation invites applications for its Breakout Labs programme.
Funding is available for specific projects that, if successful, will enable radical advances and have far-reaching
impact. Applications will be considered across all disciplines that fulfill foundation’s basic aim of supporting
breakthroughs with potential real-world applications. Applications are accepted from early stage companies from
around the world. Applicants working at an academic institution must be able to conduct their research outside
their university. The grants will typically range from US$50,000 to US$350,000, and most awards are expected to
be completed within six to 24 months.
There are no deadlines for application. Proposals are considered on a rolling basis.
https://www.breakoutlabs.org/programs.html
BalticSea2020
Stöd för forskningsprojekt om Östersjöns miljö. BalticSea2020 utlyser stöd för forskningsprojekt. Stiftelsen
välkomnar innovativa, nydanande projektförslag på hur Östersjöns miljö konkret kan förbättras. Ansökningar kan
skrivas på engelska eller svenska.
http://www.balticsea2020.org/om-baltic-sea-2020/om-ansoekningar

African Institute for Mathematical Sciences, South Africa
Fellowships for visiting researchers. These enable advanced PhD students and postdoctoral fellows to spend two
months at the institute. Senior researchers who wish to visit AIMS for a period of time, normally between two and
12 months, may also apply. Fellows will be able to conduct their own research but will also be expected to
participate in research and teaching programmes at AIMS. African PhD students and postdoctoral researchers
working abroad are particularly encouraged to apply.
http://aims.ac.za/en/research-centre/fellowships
Postdoctoral fellowships. Fellowships are available in applications of mathematics to biology, finance,
astrophysics and cosmology, as well as in other fields of mathematical sciences. The fellow’s duties will include:

conducting research and assisting senior researchers in leading students into exciting research projects

involvement in general academic programmes
Applicants must have a relevant high-standing doctorate, with a developing research capability and the capacity
to tutor postgraduate students.

Se även Medarbetarwebben för aktuell utlysningsinfo: www.su.se/medarbetare/service/forskning/finansiering/utlysningar
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Bertebos stiftelse
Stipendier och projektanslag. Bertebos stiftelse inkallar ansökningar för stipendier och projektanslag. Stiftelsen
kan dela ut anslag för forsknings- och utvecklingsprojekt samt stipendier till enskilda personens utbildning och
forskning vid högskolor och universitet i eller utom Sverige inom ämnesområden som berör livsmedel, jordbruk,
djurhälsa och ekologi. Vidare kan stipendier lämnas för forskning inom dessa områden speciellt kopplad till
försöksverksamhet i Halland.
http://www.berte.se/html/hur_ansoker_man.asp

44

Utlysningar av forskningsanslag

Maj 2014

Fellowships are tenable for two years, contingent on satisfactory progress, and could be extended for a third year.
http://www.aims.ac.za/en/opportunities/vacancies/postdoctoral-fellowships
University of Würzburg
Doctoral and postdoctoral fellowships. The University of Würzburg invites applications for doctoral and post
doctoral fellowships through the STIBET program. The following fellowships are available:

Contact stipends: this fellowship funds research stays for foreign doctoral researchers in Würzburg
lasting up to six months;

Completion grants: this fellowship is for foreign doctoral researchers who are unable to finish their
doctoral thesis project under previous funding and who are not responsible for the delay.
Applicants for both fellowships must be foreign doctoral researchers. The minimum fellowship amount is €250 per
month and the maximum amount is €1000 per month.
Applications can be filed at any time; decisions will usually be made within eight weeks.
http://www.graduateschools.uni-wuerzburg.de/uwgs/funding_opportunities/uwgs_funds/stibet/
Scandinavian Society for Immunology
Grants for Scandinavian exchange. The aim is to promote collaboration between Scandinavian researchers. The
grants will finance exchanges between labs in Scandinavia.
http://www.scandinavianimmunology.nu/Grants.htm
Ernst Schering Foundation
Project support. The Foundation focuses on the life and natural sciences. Outstanding scientists can apply to the
Ernst Schering Foundation for doctoral fellowships for basic research in human-biology, medicine (expect
dentistry), and bio-organic chemistry.
In individual cases, the Foundation will accept applications for project support (upon prior consultation).
Eligible are:
 projects at the interface of different scientific disciplines or at the interface of science and art
 projects that promote and connect scientists
 projects that promote the dialogue between science and society
http://www.scheringstiftung.de/en/application/science.html
European Molecular Biology Organization, EMBO
Science policy lectures. These offer event organizers the opportunity to include a non-scientific talk addressing
the policy implications of science and technology, including, but not limited to, discussions about ethics,
economics, politics, and law. Maximum funding is worth €1,000 for European speakers and €2,000 for overseas
speakers.
http://www.embo.org/funding-awards/lecture-grants/science-policy
Short-term fellowships. These enable scientists to visit a laboratory in another country with a view to applying a
technique not available in their home laboratory and collaborating with research groups. Each applicant must be:

a postdoctoral scientist with under 10 years of professional experience since finishing their PhD degree
or equivalent;

a predoctoral scientist who has not yet completed a PhD degree or equivalent.
Fellowships cover travel plus subsistence for visits of one week to three months.
Deadline information: Applications should be submitted three months before the proposed start date.
http://www.embo.org/programmes/fellowships/short-term.html

Bo Rydins stiftelse, SCA
Resebidrag. Stiftelsens ändamål är att främja naturvetenskaplig forskning vid universitet, högskolor och institut, i
första hand med inriktning på: skogsbruk och skogsindustri med tillhörande vidareförädling, hygienprodukter,
förpackningar, processteknik, energiteknik och miljöteknik. Forskningsbidrag utgör den dominerande delen av
Stiftelsens verksamhet, men stiftelsen lämnar dessutom resebidrag till forskare som vill delta i vetenskapliga
konferenser och dylikt, samt delar ut stipendier för de bästa examensarbetena på civilingenjörsnivå eller
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The Boehringer Ingelheim Fonds invites applications for its travel grants.
These help junior researchers pursue experimental projects in basic biomedicine. The aim is:

for researchers to learn clearly defined methods useful for ongoing research by visiting another
laboratory or by attending research-oriented courses that include practical training;

to enable graduates to pursue a short project in their potential PhD supervisor’s laboratory for at least
four weeks to evaluate the scientific and personal prerequisites before embarking on a PhD thesis.
Applications are welcomed from PhD students or medical students under 30 years of age, postdocs under 32
years of age and graduates from abroad who have applied for a PhD project, but who have not yet worked with
their potential supervisor. Grants are awarded for visits of up to three months to cover the expenses for travel,
lodging and course fees.
Applications should be submitted at least six weeks before the planned departure.
http://www.bifonds.de/fellowships-grants/travel-grants.html

Se även Medarbetarwebben för aktuell utlysningsinfo: www.su.se/medarbetare/service/forskning/finansiering/utlysningar
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motsvarande. Resebidrag kan sökas av doktorander och motsvarande som aktivt vill delta i vetenskapliga
konferenser och dylikt inom områden som Stiftelsen stödjer.
http://www.sca.com/sv/Karriar/Studenter/Bo_Rydins_stiftelse/
Economic and Social Research Council, UK
Research grants. These support individuals or teams at eligible institutions to conduct research projects, largescale surveys and other infrastructure or methodological developments in any area within the council’s remit.
Grants range from £200,000 to £2 million and cover 100 per cent of economic costs.We welcome the inclusion of
international co-investigators on ESRC proposals.
http://www.esrc.ac.uk/funding-and-guidance/funding-opportunities/3717/standard-grants.aspx
The MacArthur Foundation
Population and reproductive health grants. The MacArthur Foundation invites letters of inquiry for its population
and reproductive health grants. These support the following two priority themes:

maternal mortality and morbidity, with a special focus on postpartum haemorrhage and eclampsia;

young people’s sexual and reproductive health and rights, including efforts to increase the availability of
high-quality sexuality education and confidential, youth-friendly health services. The priority countries for
these grants are India, Mexico and Nigeria. Grants are awarded to organisations that define clear
objectives for their work and measures of progress toward those objectives.
http://www.macfound.org/info-grantseekers/grantmaking-guidelines/population-grant-guidelines/
The Rockefeller Foundation
Conference grants. The Foundation envisions a world with Smart Globalization – a world in which globalization’s
benefits are more widely shared and social, economic, health, and environmental challenges are more easily
weathered. We support work that enables individuals, communities, and institutions to access new tools,
practices, resources, services, and products. And we support work that enhances their resilience in the face
of acute crises and chronic stresses, whether manmade, ecological, or both.
Deadline: application should be submitted at least six to nine months in advance.
http://www.rockefellerfoundation.org/bellagio-center/conferences
Riksbankens Jubileumsfond
Produktionsstöd (tryckningsbidrag). Tryckningsbidrag beviljas endast manuskript som emanerar ur RJ:s stödform
projekt. Ett sådant anslag kan av projektledare sökas när som helst under året och sker via e-post till den
forskningssekreterare som handlägger projektet. Vid all publicering ska tydligt anges att stöd från Stiftelsen
Riksbankens Jubileumsfond erhållits.
http://www.rj.se/For-forskare/Stod-till-publicering/Produktionsstod/
Översättningsbidrag. Bidrag beviljas endast manuskript eller artiklar på svenska som emanerar ur RJ:s stödform
projekt. Ett sådant anslag kan av projektledare sökas när som helst under året och sker via e-post till den
forskningssekreterare som handlägger projektet.
http://www.rj.se/For-forskare/Stod-till-publicering/Oversattningsbidrag/
Open access. För att möjliggöra för forskare att publicera sina resultat i open access ger RJ ett
publiceringsbidrag. Forskare som får anslag av RJ ska publicera sina vetenskapligt bedömda texter i tidskrifter
och i konferenspublikationer så att de blir fritt tillgängliga på internet. När det gäller monografier och bokkapitel vill
RJ uppmuntra forskarna att publicera även dessa fritt tillgängligt på internet. RJ ger av denna anledningen ett
publiceringsbidrag för publicering open access.
http://www.rj.se/For-forskare/Stod-till-publicering/Open-access

The Scandinavian Research Council for Criminology invites applications for its travel grants.
These grants provide travel support for participation in conferences, travel stipends to Nordic representation for
the board meetings, conferences, individual travel grants for research abroad, group travel grants and support for
foreign non-Nordic guest lecturers.
http://www.nsfk.org/Page/tabid/63/ctl/ArticleView/mid/383/articleId/294/Travel-Grants.aspx
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Forskningsinitiering. Med forskningsinitiering avser RJ stöd till konferenser, seminarier, workshops och skapande
av nya forskarnätverk. Dessa medel är avsedda främst för att initiera verksamhet som skall leda fram till ny
forskning inom RJ:s ämnesområden (humaniora och samhällsvetenskap, inklusive teologi och juridik).
Storleken på anslagen kan vara mycket skiftande men har alltid som mål att öka mobiliteten och att främja
kontaktytorna i forskarsamhället. Särskild prioritet ges ansökningar med internationell anknytning. Beviljade
anslag täcker i normalfallet alla direkta kostnader förknippade med vetenskapliga möten, varför samfinansiering
med andra finansiärer i normalfallet inte är nödvändig och bör undvikas. Undantaget är stora och mycket
kostsamma internationella konferenser där flera finansiärer vanligen delar på kostnaderna.
http://www.rj.se/For-forskare/Forskningsinitiering/
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The Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada invites applications for its visiting
fellowships in Canadian government laboratories programme.
This programme provides postdoctoral scientists in natural sciences or engineering with an opportunity to work in
a Canadian government laboratory or research institution for a period of up to three years.
The departments and agencies supporting these fellowships are:

Agriculture and Agri-Food Canada;

Canadian Conservation Institute;

Canadian Food Inspection Agency;

Canadian Space Agency;

Environment Canada;

Fisheries and Oceans;

Health Canada;

Industry Canada;

Natural Resources Canada;

Parks Canada.
There are no restrictions on the nationality of applicants and up to one third can be awarded internationally.
Successful candidates must satisfy Canadian immigration requirements. The award is worth CA$47,234 per year
and may be renewed twice.
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PD-NP/Laboratories-Laboratoires/index_eng.asp
Structural Genomics Consortium
Visiting Scientists Program. The SGC operates out of the Universities of Oxford and Toronto, and Karolinska
Institutet, Stockholm. Collaborative opportunities exist for visiting scientists, graduate students and postdoctoral
fellows to work for six to 12 months at an SGC site on SGC targets of mutual interest. The costs of laboratory
supplies and equipment are covered under this programme.
http://www.thesgc.org/about/visiting_scientists
Deutsche Forschungsgemeinschaft
Max Kade Foundation fellowship programme. This enables researchers from the fields of natural sciences and
medicine to carry out a one-year research stay in the US. Funding includes $35,800 as a basic salary, $1,000
return travel allowance, $1,500 for study trips within the US and direct project costs, plus a further possible $1,000
spousal allowance and $500 travel allowance/child.
http://www.dfg.de/en/research_funding/programmes/international_cooperation/max_kade/in_brief/index.html
University of Edinburgh
Bright Ideas visiting fellowship and residency programme. The Forum's Bright Ideas programme provides an
exciting opportunity for individuals to spend a period of time - anything between a few days and two months - in
residence at the Forum. We offer our visitors time and space to undertake a programme of work tailored to their
own interests that can also contribute to in some way to the Forum's aims and objectives. The scheme is open to
anyone concerned with the social dimensions of genetics, genomics and the new life sciences, whether natural or
medical scientists, medical practitioners, social scientists, artists, writers and musicians, policy makers and others
working in public service and civil society, and individuals from the worlds of industry and commerce. Up to
£4,800 is available for travel, accommodation and subsistence.
http://www.genomicsnetwork.ac.uk/forum/people/brightideasfellowshipsandresidencies/
Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne
Medel för vetenskapliga möten på Ekenäs. Stiftelsen har till ändamål att ekonomiskt stödja vetenskaplig forskning
för svensk naturvård, särskilt vad avser problem sammanhängande med markvård, vattenvård, landskapsvård
och växtskydd. Företrädare för universitet och andra forskningsinstitutioner inbjuds att ansöka om medel för
genomförande av symposium på Ekenäs. Medel kan erhållas för anordnande av vetenskapliga seminarier och
symposier, företrädesvis med internationell förankring, på Ekenäs Herrgård utanför Flen.
http://www.stiftelsenlamm.a.se/vetenskapliga%20moten.html

NOVA University Network
Grants and funding. NOVA offers several forms of funding for Nordic cooperation within higher education and
research. Teachers, researchers and students at NOVA member institutions are invited to apply for funding for
collaboration with the Nordic and Baltic partner institutions.
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Carl-Olof och Jenz Hamrins Stiftelse
Forskningsanslag. Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning rörande massmediers framställning,
innehåll, samhällspolitiska effekter och tekniska möjligheter.
http://www.tu.se/om-tu/stipendier/604-carl-olof-och-jenz-hamrins-stiftelse
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NOVA offers grant schemes for planning and running joint courses and other educational projects. The projects
must be carried out in networks, where at least partners from three different countries are included (in some
cases only two - read more on specific requirements in the separate calls for funding).
Grants for projects on BSc level

BSc Summer Courses
Grants for projects on MSc level

Planning, implementation and networking

NOVA Intensive Course (NIMC)
Grants for projects on PhD level

Planning PhD course

Running PhD course
Grants for combined course

Running combined MSc and PhD course
Mobility grants for teachers and students

On MSc level, mobility grants are available via Nordplus.

NOVA does not have funding options to cover travel costs for PhD students.
http://www.nova-university.org/pagetop.cfm?MenySidorTop_id=3&open=5
Svenska Industrins IP Förening
Stipendiefonden. Fonden delar ut bidrag för studier inom det industriella rättsskyddet. Enligt de antagna
stadgarna skall studierna avse det industriella rättsskyddet och de ska vara av intresse för den svenska industrin.
http://www.sipf.se/start/13

Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
FAS bytte den 1 juli namn till Forskningsrådet för hälsa arbetsliv och välfärd. Till det nya namnet läggs också
kortnamnet Forte. Forte initierar och finansierar grundläggande och behovsstyrd forskning för att främja
människors arbetsliv, hälsa och välfärd.
Utlysningar: http://www.forte.se/sv/Utlysningar/
Ansökningssystem: https://eklara.fas.se/LoggaIn.aspx?ReturnUrl=%2fDefault.aspx
Utlandsstipendium. Utlandsstipendierna gör det möjligt för forskare inom Fortes ansvarsområde att vistas vid en
utländsk forskningsinstitution för forskning och vidare meritering. OBS! Bidrag om högst 30 000 kr exkl.
förvaltningsavgift kan sökas löpande.
http://www.forte.se/sv/Utlysningar/Aktuella-utlysningar/Utlandsstipendium/
https://eklara.fas.se/Hjalp/Hjalpdokument/Anvisningar_for_utlandsstip.pdf
Gästforskare. Gästforskarbidragen tillför det svenska forskarsamhället kvalificerade kunskaper och kompetens av
betydelse för forskning inom Fortes ansvarsområde.
OBS! Bidrag om högst 30 000 kr exkl. förvaltningsavgift kan sökas löpande.
http://www.forte.se/sv/Utlysningar/Aktuella-utlysningar/Gastforskare/
http://www.forte.se/upload/dokument/forskningsfinansiering/2011/Utlysning_av_gastforsk.pdf
Bidrag för konferenser och symposia. Forte kan stödja vetenskapliga konferenser och symposier inom rådets
ansvarsområde vilka anordnas i Sverige. Målet är att underlätta kontakter och erfarenhetsutbyte mellan svenska
och utländska forskare samt tillföra kunskaper från det internationella forskarsamhället till svensk forskning.
http://www.forte.se/sv/Utlysningar/Aktuella-utlysningar/Konferensbidrag/
https://eklara.fas.se/Hjalp/Hjalpdokument/konferensutlysning.pdf
Publiceringsbidrag. Forte stödjer utgivning av svenska och nordiska vetenskapliga tidskrifter samt
forskningsinformerande tdskrifter inom de områden där. Forte har ett särskilt samordningsansvar (social
vetenskaplig alkoholforskning, forskning om funktionshinder och handikapp, internationell migration och etniska
relationer, barn och ungdomar samt äldre).
http://www.forte.se/sv/Utlysningar/Aktuella-utlysningar/Publiceringsbidrag/
https://eklara.fas.se/Hjalp/Hjalpdokument/publiceringsbidrag.pdf
Resebidrag. Bidrag kan utgå för deltagande i internationella vetenskapliga kongresser, för att planera ett
internationellt forskningssammarbete eller för att som särskilt utsedd representera Sverige i sammanhang av stort
intresse för svensk forskning inom Fortes ansvarsområde. Schablonbidrag beviljas normalt för direkta
omkostnader, men inte för lön eller traktamenten och inte heller för omkostnader för framställning av OH-bilder,
översättning, språkgranskning eller dylikt.
http://www.forte.se/sv/Utlysningar/Aktuella-utlysningar/Resor/
https://eklara.fas.se/Hjalp/Hjalpdokument/resebidrag.pdf
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Ragnar Sellbergs Stiftelse
Bidrag för forskning och utveckling. Bidrag för forskning, utveckling och kunskapsspridning inom avfallsområdet.
http://www.rss-fukia.se/html/studerande.htm
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Bill & Melinda Gates Foundation
Global Health Program. The program harnesses advances in science and technology to save lives in poor
countries. We focus on the health problems that have a major impact in developing countries but get too little
attention and funding. Where proven tools exist, we support sustainable ways to improve their delivery. Where
they don’t, we invest in research and development of new interventions, such as vaccines, drugs, and
diagnostics. Priority areas of focus:
Our work in infectious diseases focuses on developing ways to fight and prevent enteric and diarrheal diseases,
HIV/AIDS, malaria, pneumonia, tuberculosis, and neglected and other infectious diseases.
We also work on integrated health solutions for family planning, nutrition, maternal, neonatal and child health,
tobacco control and vaccine-preventable diseases.
Three cross-cutting programs help us successfully address our areas of focus; these include:
 Discovery – Closing gaps in knowledge and science and creating critical platform technologies in areas
where current tools are lacking.
 Delivery – implementing and scaling up proven approaches by identifying and proactively addressing the
obstacles that typically lie in the path of adoption and uptake
 Policy & Advocacy– Promoting more and better resources, effective policies, and greater visibility of
global health so that we may effectively address the foundation’s priority health targets
http://www.gatesfoundation.org/what-we-do
Gittan Crafoords Stiftelse för kemiskt beroende
Anslag för kemiskt beroende. Stiftelsens syfte är stödja forskning och kunskap inom området kemiskt beroende.
http://namndemansgarden.se/om-oss/gittan-crafoords-stiftelse-for-kemiskt-beroende
Kungliga Patriotiska Sällskapets Understödsfond
Forskningsanslag. Anslag utgår främst till humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Bidrag beviljas inte till
ett projekts lönekostnader. Bidrag till utarbetande eller tryckning av doktorsavhandling utgår endast i
undantagsfall, då ämnet för avhandlingen ligger inom sällskapets intresseområde och då behovet av illustrationer
medför extraordinära tryckkostnader. http://kungligapatriotiskasallskapet.se/fonder/
Carnegiestiftelsen
Forskningsanslag. Stiftelsen stödjer vetenskaplig forskning, undervisning och utbildning som kan vara av
betydelse för räddande av människoliv i samband med olyckshändelser. Projektanslag i storleksordningen
SEK25,000 till SEK250,000 kan utdelas. Fortsatta anslag kan beviljas maximalt tre år i följd.
http://www.carnegiestiftelsen.se/
Kjell och Märta Beijers Stiftelse
Forskningsanslag till institutioner. Stiftelsens ändamål är att inom Sverige främja vetenskaplig forskning, främst
inom området energi och ekologi.
http://www.beijerstiftelsen.se/anslag.html
Arkus
Forsknings- och utvecklingsprojektanslag. Stiftelsens uppgift är att stärka de projekterande arkitekternas
kompetens. Företag, enskilda arkitekter och forskare kan söka anslag hos Arkus för FoU-projekt. Erhållet anslag
utgör ett fast pris. Det är ofta en fördel om projekten indelas i etapper som utgör avslutade helheter.
http://www.arkus.se/anslag/
Ekmanstiftelserna
http://ekmanstiftelserna.se/

Harald och Gustaf Ekmans Stiftelse för Kulturminnesvård och Miljövård
Dessa har till ändamål att främst inom det tidigare Skaraborgs län främja vetenskaplig forskning dels kring
underhåll och restaurering av värdefulla kulturminnen och odlingslandskap inom Skaraborgs läns gränser dels
kring miljöfaktorer som medför risker för natur, för kulturvärden eller hälsa hos människor och djur.
Wenner-Gren Stiftelserna
Distinguished lecturer anslag. Anslag kan ges till inbjudan av synnerligen framstående vetenskapsman för att
skapa internationella personliga kontakter och för att främja forskningssamverkan. Inbjuden forskare skall hålla ett
antal föreläsningar vid olika universitet. http://www.swgc.org/distinguished-lectures.aspx
Gästföreläsaranslag. Dessa är avsedda att möjliggöra för svenska forskare eller institutioner att inbjuda utländska
gästföreläsare. Behörig att söka är den inbjudande forskaren eller institutionen.
http://www.swgc.org/gastforelasaranslag.aspx
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Harald och Louise Ekmans stipendier
Dessa har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning, företrädesvis av sådan beskaffenhet att
forskare under någon väsentlig del av arbetet kan dra fördel av Sigtunastiftelsens anläggningar.
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Symposier. Stiftelserna finansierar och organiserar ett begränsat antal vetenskapliga symposier varje år. Antalet
inbjudna utländska föreläsare kan uppgå till högst 30 stycken. Totala antalet deltagare är vanligen 50 till 100.
Symposiernas längd är vanligtvis två till tre dagar. http://www.swgc.org/symposier.aspx
Sabbatsstipendier. Stipendierna beviljas för en tid av lägst tre och högst 12 månader. De är avsedda att utgöra en
ersättning för de merkostnader som stipendiaterna ådrar sig genom dubbel bosättning, sjukförsäkring, skolavgifter
för barn under utlandsvistelsen. http://www.swgc.org/sabbatsstipendier.aspx
Gästforskarbostäder till utländska gästforskare. Då väntetiden är lång kan Stiftelserna endast acceptera
ansökningar från postdoktorala forskare med PhD-examen. Stiftelserna accepterar inte ansökningar från
studenter och doktorander. Forskaren bör vara nyanländ till Sverige.
http://www.swgc.org/gastforskarbostader.aspx
Särskilda anslag. Anslagen är avsedda som stöd till forskning, som ej faller inom ramen för stiftelsens övriga
verksamhetsformer. Denna typ av anslag ges endast i begränsad utsträckning och samråd bör alltid ske med
vetenskapssekreteraren professor Britt-Marie Sjöberg (telefon: 16 4150; E-post: britt-marie.sjoberg@dbb.su.se)
innan ansökan inges. http://www.swgc.org/sarskilda-anslag.aspx
Nordic Institute in Greenland
Napa Project Grants. Support can be given to individuals, organisations and institutions with activity and fixed
address in Greenland, and to those individuals, organisations and institutions from other Nordic countries who
seek to collaborate with their Greenlandic counterparts or who plan to arrange projects or activities that are of
interest regarding collaboration between Greenland and the other Nordic regions. http://www.napa.gl/
The Infinity Foundation
Educational research grants. The purpose is to support projects involving research or development of educational
materials which aim to improve the authenticity of portrayal of Indic traditions in the educational system. Topics
covered may include: philosophy, history, religion, science, art and sociology, as they pertain to the educational
curricula on Indic traditions. Topics of particular interest are:

the compilation or development of works detailing the contributions of India to world civilization in math,
science, technology, philosophy, religion and art;

explorations of India's role in world history, including: the dissemination of literacy or spiritual values
throughout Asia; the European exploration of the new world; the rise of the industrial revolution; and the
Aryanization of German national identity;

the examination of India's influence on modern and post-modern literature in the west;

the study of Indic contributions to modern psychology, cognitive sciences and the emerging worldview;

bringing to light India's influence on the development of European and Asian languages and linguistics;

re-examination of current social conditions of India, incl. women's issues, caste, poverty and pollution;

the critique of the portrayal of India in American educational materials such as textbooks;

review of media portrayals about India and Indian civilization or critiques of these;

the organization of conferences or composition of conference papers on these topics.
The grants are open to scholars, teachers, visionaries and spiritual leaders; as well as traditional and
nontraditional educational, scientific, cultural and religious institutions.
http://infinityfoundation.com/callforgrantproposals.htm
The Oak Foundation invites applications for its priority area grants.
The foundation aims to address issues of global social and environmental concern, particularly those that have a
major impact on the lives of the disadvantaged. Grants are offered under the following programme areas:
environment climate change; conservation of marine environment; child abuse programme; human rights; issues
affecting women; housing and homelessness; learning disabilities; special interest grants, and more.
The foundation does not support funding requests for under $25,000. http://www.oakfnd.org/node/4036

Open Society Institute, US
Open Society fellowship program. Among the society's core areas of concern are human rights, government
transparency, the promotion of civil society and social inclusion. A full-time fellow in the US will receive a stipend
worth between $60,000 and $100,000.
Deadline: applications are reviewed throughout the year. http://www.opensocietyfoundations.org/
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The Wallace Global Fund
Research grants. The fund seeks to further its mission generally through fundamental public policy and systemic
change research. The program areas supported by the fund are: natural resources; women’s human rights;
justice; media and leadership; and civic engagement. The fund supports activities at the global and national level,
and will consider significant local or regional initiatives offering the potential to leverage broader national or global
impact. The fund will consider applications from both US and international non-profit educational organizations.
http://www.wgf.org/grants
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Ford Foundation
Grants. The Ford Foundation invites proposals for its grants program. The goal is to develop new ideas and
strengthen organizations that reduce poverty and injustice and promote democratic values, international
cooperation and human achievement. The foundation awards funding to organizations for projects in the following
areas: arts and culture; civil society; community development; development finance and economic security;
education and scholarship; environment and development; governance; HIV/Aids; human rights; media; religion,
society and culture; sexuality and reproductive health; and workforce development. Activities supported by grants
must be charitable, educational or scientific. http://www.fordfoundation.org/grants
Svenska Föreningen för IT och Juridik utlyser stipendium för deltagande i nordiska konferenser i
rättsinformatik.
Stipendiet utgår för att täcka kostnader förknippade med deltagande i de nordiska konferenserna i rättsinformatik
och tilldelas studerande och nyexaminerade med dokumenterad skicklighet inom området juridik och IT. Högst
5000 kr kan ges per stipendiat och år beroende på kostnaderna som förväntas. Max. 5 stipendiater utses per år.
http://www.adbj.se/pages/stipendium1.htm
Statens Kulturråd
Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet. Anslag delas ut årligen. Ansökningar kan gälla
forskningsprojekt, arrangemang av konferenser eller seminarier, sammanställandet och publicerandet av
forskningsöversikter med mera. Lokal eller regional medfinansiering eller från andra forskningsfinansiärer stärker
ansökan.
http://www.kulturradet.se/sv/bidrag/ovriga_bidrag/Forskningsinsatser-inom-kulturomradet/
Austrian Science Fund, AT
Lise Meitner Programme for Scientists from Outside Austria. This enables highly qualified postdoctoral scientists
in any discipline to work at an Austrian institution for 12 to 24 months. Funding for postdoctoral salaries is worth
58,780 Euros per year, while funding for senior postdoctoral salaries is worth 64,670 Euros. An additional 10,000
Euros is granted for travel, material and extra expenses.
Löpande ansökan. OBS! Handläggningstiden är ca 3-4 månader.
http://www.fwf.ac.at/en/projects/meitner.html
American Institute for Cancer Research
Marilyn Gentry Fellowship Program in Nutrition and Cancer. The purpose of the program is to develop leaders in
cutting-edge nutritional research as it relates to cancer prevention, treatment and survivorship. Each fellow will
receive $10,000 per year for research expenses and $60,000 to support salary and fringe benefits for the faculty
member.
http://www.aicr.org/research/research_aicr_institute_unc.html
National Geographic Society, US
Conservation Trust grants. The trust will fund projects that contribute significantly to the preservation and
sustainable use of the Earth’s biological, cultural, and historical resources. Grant amounts vary greatly with most
ranging from $15,000 to $20,000.
Deadline: applications are accepted throughout the year. Pre-applications should be submitted at least eight
months prior to anticipated field dates.
http://www.nationalgeographic.com/field/grants-programs/conservation-trust-application.html

Small grants in medical history and humanities. This scheme supports small-scale research projects, scoping
exercises or meetings in the medical humanities, including projects in research resources. Awards can support
experienced researchers based in the UK and the Republic of Ireland who wish to carry out a modest programme
of study on a specific topic in the medical humanities here or abroad. Applications may also be made from
scholars based outside the UK or RoI who wish to carry out a short-term period of research in one of
these countries.
Research trips may be to consult libraries or archives. This scheme can also provide institutions with financial
support for conferences, symposia, seminar series or similar. Applicants must be based in, or travelling to, the UK
or RoI. Awards provide a contribution towards expenses normally incurred in travelling to consult libraries or
archives, such as transport, accommodation, subsistence and photocopying costs. They may include the costs of
overseas visits. Modest personal support or salary expenses may also be requested but must be carefully
justified. Costs for conferences and meetings may include the travel and accommodation of keynote speakers,
catering, conference pack publication and any reasonably justified associated expenses.
The normal maximum that can be applied for is £5000.
Applications may be submitted at any time during the year. Applications will take up to two months to process and
an additional month to receive payment. You should, therefore, allow at least three months between submission
and your proposed starting date.
http://www.wellcome.ac.uk/Funding/Medical-history-and-humanities/Funding-schemes/Small-grants/index.htm
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Strategic translation awards. Projects must address an unmet need in healthcare or in applied medical research,
offer a potential new solution, and have a realistic expectation that the innovation will be developed further by the
market. Awards will normally be for periods of two to three years.
http://www.wellcome.ac.uk/Funding/Technology-transfer/Awards/Strategic-Translation-Awards/
National Multiple Sclerosis Society, US
Pilot research grants. This program is designed to support unique or novel ideas with the potential to open
significant new areas of research on multiple sclerosis. Support for pilot research projects is up to $40,000 in
direct costs for one year.
http://www.nationalmssociety.org/for-professionals/researchers/get-funding/pilot-research-grants/index.aspx
National Center for Ecological Analysis and Synthesis, US
Sabbatical fellows grants. The purpose is to to promote synthesis, analysis, and multidisciplinary collaboration
directed toward addressing important questions in ecology and allied disciplines. Fellows are provided a housing
allowance up to $1,500 for singles or $1,750 for families, and up to 50 percent salary support for every month in
residence, depending on the arrangements with their home institutions.
http://www.nceas.ucsb.edu/rfp
Stanford University
Anna Lindh fellowship. These fellowships are intended to support scholars from Sweden, Scandinavia and the
Baltic region conducting research in any field of social, natural, or technical sciences, as well as law, business,
and the humanities.
http://fsi.stanford.edu/fellowships/anna_lindh_fellowship/
Jane and Aatos Erkko Foundation
Donations and scholarships. These enable individuals and groups to either undertake research in the fields of
technology, economics, and medicine, or to fund other projects in the field of culture or mental and physical wellbeing of the Finnish population. Proposed activities may take place outside Finland, however all proposals should
aim to serve the interests of the Finnish nation. Applications regarding doctorate studies and postgraduate
research are given priority.
Applications are welcome throughout the year. The donations granted in spring 2012 totalled €751,000 with
awards ranging from €15,000 to €378,000.
Donations and scholarships are available for application on a continuous basis.
http://www.jaes.fi/en/avustusten-haku/
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Familjen Eliassons Stiftelse för Utveckling av God Byggnadskultur utlyser anslag
Anslag kan sökas för forskning och utbildning inom bevarande av byggnadskultur eller utveckling av moderna
byggmetoder. Anslag kan också sökas för specifik byggnad där man bevarar kulturarvet eller vill utveckla modern
byggmetod. Vidare lämnas bidrag till studieresor.
Bidrag kan sökas när som helst under året. Besked om tilldelning lämnas två gånger per år, dels 30/6 dels 30/11.
Tilldelningen den 30/6 baseras på ansökningar inkomna senast den 31/5 samma år, medan tilldelningen den
30/11 baseras på ansökningar inkomna senast den 31/10 samma år.
http://www.eliassonsstiftelse.se/ansokan
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