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Utlysning av samverkanscheckar – Instruktion (reviderad 2017-09-19) 

 
Stockholms universitet har som ambition att stärka och utveckla sin samverkan med det 
omgivande samhället och därför skapas nu möjlighet till bidrag för att underlätta att initiera 
och utveckla samverkan genom en utlysning av medel – s.k. samverkanscheckar. Detta är ett 
pilotprojekt och processer och principer kommer att utvecklas under projekttidens gång.  
 
Utlysningen, i normalfallet på belopp upp till 50 000 kronor (i undantagsfall upp till 100 000 
kronor) per ansökan, omfattar initialt minst 1,6 miljoner kronor under prövoperioden, vilken 
varar tills medlen tagit slut eller upp till max två år. 
Ansökningar kan skickas in kontinuerligt under året och behandlas minst 3 gånger per termin. 
  
Beviljade projekt kan starta i princip omedelbart efter godkänd ansökan. En avslutande 
rapport ska vara inskickad senast fyra veckor efter projektets/aktivitetens slut. Först efter 
godkänd slutrapport betalas den återstående tredjedelen av de beviljade medlen ut. 
 
Beslut om fördelning av medel fattas av de lokala samverkanskoordinatorerna för belopp upp 
till 10 000 kr och av samordningsgruppen för samverkans- och innovationsfrågor (SOSI) för 
belopp över 10 000 kr. SOSI sammanträder ca 3 ggr/termin. 
 
Bakgrund 
Genom den kartläggning som genomfördes vårterminen 2015 och det arbete som de lokala 
samverkanskoordinatorerna genomfört, har det blivit tydligt att det finns ett behov av 
smörjmedel för att kunna starta upp nya samarbeten. Det är ömsesidiga samarbeten med 
externa parter i det omgivande samhället som efterfrågas, framför allt nya projekt, men även 
utveckling och förbättring av befintliga. Genom deltagande i Vinnovas pilot för självvärdering 
av samverkan har universitetet fått tillgång till medel som ska användas för att utveckla 
samverkan. Dessa ställs nu verksamheten till förfogande genom en utlysning av 
samverkanscheckar. 
 
Utlysningens syfte  
Syftet är att underlätta utveckling av projekt som syftar till att skapa ny eller utveckla 
ömsesidig samverkan med extern part.  
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Anvisningar 

 
Vem kan söka projektmedel?  
Sökanden ska vara tillsvidareanställd inom SU:s kärnverksamhet och ska vara forskare eller 
lärare.  
 
Vad kan projektmedlen användas till? 
Exempel på aktiviteter kan vara att arrangera match-making eller andra kontaktskapande 
event, att köpa tid/kompetens för att möjliggöra uppstart av samarbeten, o dyl. Medel ges ej 
till utförande av rena forsknings- eller undervisningsuppgifter, även om resultaten i sig bidrar 
till samhällsnytta Medel ges företrädesvis till kostnader på SU-sidan. Den samverkande parten 
förutsätts till största delen täcka sina egna kostnader. Overheadkostnader ersätts ej. 
 
Bedömning och prioritering av ansökningar  
För att bedöma projektens samverkanspotential granskas syfte, ömsesidighet, möjlig effekt 
samt genomförbarhet. Stor vikt läggs vid projektets ömsesidiga mervärde för båda parter. 
Sökande av belopp på över 10 000 kr skall inför ansökan kontakta Sektionen för externa 
relationer för att boka in ett rådgivningsmöte. Ansökan som inte föregåtts av ett sådant möte 
kommer inte att behandlas. Kontaktuppgifter nedan. 

 
Ansökningar på belopp över 10 000 kr bedöms och prioriteras av en bedömningsgrupp som 
leds av rektorsrådet för samverkan. Beslut skickas ut ca 3 veckor efter deadline för varje 
ansökningsomgång.  
 

 Belopp upp till 10 000 kr – Ansökningsprocess 
 
Sökanden diskuterar sin projektidé och möjliga stödformer för den med sin lokala 
samverkanskoordinator. Aktuell lista över dessa, med respektive ansvarsområden, finns på su.se – 

Medarbetarwebben – Råd & stöd – Samverkan. 

Om man kommer fram till att en samverkanscheck kan vara en lämplig form av stöd, skickar 
sökanden ifylld ansökningsblankett till sin lokala samverkanskoordinator, som granskar 
ansökan och återkopplar vid behov för ev. komplettering eller förtydligande. Om allt är i sin 
ordning kan koordinatorn fatta beslut om beviljande. Sökanden får ett formellt 
beslutsdokument från Samverkansavdelningen. 
Den kompletta ansökan, med externa partens samt sökandens prefekts underskrift, skickas i 
original till Samverkansavdelningen, se kontaktpersoner nedan.  
 

 Belopp över 10 000 kr – Ansökningsprocess  
 
För belopp över 10 000 kr görs bedömning av inkomna ansökningar 3 ggr/termin. Sökanden 
bokar in en tid för rådgivning med en representant för Sektionen för externa relationer vid 
Samverkansavdelningen, då man diskuterar sökandens projektidé och möjliga stödformer för 
den. Om man kommer fram till att en samverkanscheck kan vara en lämplig form av stöd, 
skickar sökanden ifylld ansökningsblankett till sin rådgivare, som granskar ansökan och 
återkopplar vid behov för ev. komplettering eller förtydligande. Om allt är i sin ordning skickas 
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ansökan, med externa partens samt sökandens prefekts underskrift, i original till 
Samverkansavdelningen, se kontaktpersoner nedan.  
Beredningsgruppen granskar ansökan och förser SOSI med beslutsunderlag. För att bedöma 
projektens samverkanspotential granskas syfte, ömsesidighet, möjlig effekt samt 
genomförbarhet. Ansökningar som saknar ett ömsesidigt syfte beviljas ej. 
Besked om beviljad/avslagen ansökan lämnas av Sektionen för externa relationer, ca tre 
veckor efter deadline för aktuell ansökningsomgång. 
Utöver beskedet ges ingen detaljerad återkoppling till sökande. Alla sökande är dock även 
efter eventuellt avslag välkomna på fortsatt rådgivning kring andra stödformer utöver 
finansiering. 
 
************************************************************* 
Kontaktpersoner: 
 
Samverkansstrateg vid Stockholms universitet, Samverkansavdelningen 
Eva Klasson Wehler   Tel: 08-1207 6830, 073-461 2040   E-post: eva.klasson.wehler@su.se  
 
Central samverkanskoordinator vid Stockholms universitet, Samverkansavdelningen 
Petra Norling   Tel: 08-16 42 54, 073-600 1717   E-post: petra.norling@su.se 
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