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Utlysning av medel för strategiska satsningar 
 
Områdesnämnden för humanvetenskap utlyser medel för bidrag till strategiska satsningar 
inom forskning och forskarutbildning:  

 Fakultetsövergripande projektstöd som syftar till att skriva fram medelsansökningar 
till externa finansiärer. 

 Stöd till fakultetsövergripande nätverk och initiering av fakultetsövergripande 
samarbeten. 

 Stöd till inbjudning av spetsforskare. 
 ”Black box”. 

 
Ansökan av dessa medel ska vara områdeskansliet tillhanda senast den 10 oktober utom för 
”Black box” där ansökan kan lämnas när som helst under året. 
 
Satsningarna gäller stöd till innovativa forskningsinitiativ och fakultetsöverskridande 
samarbeten. Stöd ska inte ges till kontinuerlig verksamhet. Stöden ska syfta till satsningar där 
det finns förutsättningar för att bidrag från Områdesnämnden ska ge ett mervärde. Stöd ges 
således inte till verksamhet av karaktären mer av samma sak utan för uppbyggnad och 
initiering av verksamheter.  
 
Med strategiska satsningar avses främst fakultetsöverskridande insatser, men satsningar kan 
även vara strategiska för området utan att vara fakultetsöverskridande. 
 
De beviljade medlen utbetalas efter beslut. Dessa medel får användas under ett år från beslut. 
En kort redogörelse av resultatet, liksom en ekonomisk redovisning, ska lämnas till 
områdesnämnden senast ett år från beslut. Medel som inte använts ska återbetalas till 
områdesnämnden. 
 
Området har sammanlagt avsatt 3 000 tkr för strategiska satsningar 2017, fördelat på två 
utlysningar under året. Den första utlysningen för 2017 ägde rum i mars. 
 
 

1. Fakultetsöverskridande projektstöd som syftar till kommande medelsansökan hos 
externa finansiärer (storleksordning: en rimlig ersättning i förhållande till behovet, 
sker i form av ersättning av ca 100 timmars arbetsinsats/1 månad per sökt projekt). 

 
 
Bedömningskriterier: 

 En tydlig och angelägen forskningsfråga. 
 En plan för hur man ska gå till väga. 
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 En redovisning av vart man tänker sända sin ansökan. 
 Reell forskningssamverkan, redovisad som en övertygande beskrivning av 

synergieffekterna av samarbetet.  
 Genomförbarhet genom gruppens kompetens och sammansättning. 

 
Ansökans utformning 
Ansökan om bidrag får omfatta 3 A4-sidor exklusive CV och budget. Till ansökan ska fogas 
en budget som tydligt redovisar hur medlen är tänkta att användas. Lönemedel ska avse 
egentlig lönekostnad inklusive LKP. Inga ytterligare OH-påslag beviljas. 
 
 

2. Stöd till fakultetsöverskridande nätverk och initiering av fakultetsöverskridande 
samarbeten inom forskning och forskarutbildning (inom området eller lärosätet 
samt nationella eller internationella samarbetsprojekt, exempelvis kopplade till stora 
utlysningar från svenska och europeiska forskningsråd). 

Bedömningskriterier:  
 En god idé underbyggd av en tydlig argumentation. 
 Nätverksplan/Plan för reellt innovativt forskningssamarbete utifrån en  

beskrivning av synergieffekterna av samarbetet. 
 Resplan i förekommande fall.  
 Genomförbarhet mätt som gruppens kompetens och sammansättning.  
 I förekommande fall projektsamarbete mellan forskare med meriter i form av  

tidigare erfarenhet av projektledning av större forskningsanslag.   
 
Ansökans utformning 
Ansökan om bidrag får omfatta 3 A4-sidor exklusive CV och budget. Till ansökan ska fogas 
en budget som tydligt redovisar hur medlen är tänkta att användas. Lönemedel ska avse 
egentlig lönekostnad inklusive LKP. Inga ytterligare OH-påslag beviljas. 
 
 
 

3. Stöd till inbjudan av spetsforskare – gäller kortare vistelser. 
 
Bedömningskriterier: 

 Tydlig argumentation för forskarens kompetens (inklusive CV) och koppling till 
verksamheten vid institutionen. 

 Kort beskrivning av hur forskaren kommer att bidra till verksamheten vid 
institutionen och området. 

 
Ansökans utformning 
Ansökan om bidrag får omfatta 2 A4-sidor exklusive CV och budget. Till ansökan ska fogas 
en budget som tydligt redovisar hur medlen är tänkta att användas. Lönemedel ska avse 
egentlig lönekostnad inklusive LKP. Inga ytterligare OH-påslag beviljas. 
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4. ”Black box”  – löpande stöd till mer originella eller akuta initiativ som t.ex. 

 Utlysningar, erbjudanden, samarbetsinbjudningar m.m.  
 Stöd till satsningar avseende forskningsinfrastruktur. 
 Fakultetsöverskridande initiativ som inte ryms under övriga  

utlysningar.  
 
Ansökans utformning 
Ansökan om bidrag får omfatta 3 A4-sidor exklusive CV och budget. Till ansökan ska fogas 
en budget som tydligt redovisar hur medlen är tänkta att användas. Lönemedel ska avse 
egentlig lönekostnad inkl LKP. Inga ytterligare OH-påslag beviljas. 
 
 
Ansökan 
Ansökan, som ställs till Områdesnämnden för humanvetenskap, ska sändas in per e-post till 
registrator@su.se med uppgivande av diarienummer SU FV-2690-17  i ämnesraden senast den 
10 oktober 2017. Ansökan ska vara undertecknad av prefekten vid aktuell institution. 
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