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Utlysningsbilagan som läggs ut på webben i samband med vårt nyhetsbrev åtta gånger under 2018 

innehåller endast den senaste dryga månadens nytillkomna utlysningar och ev. uppdateringar av 

tidigare publicerade utlysningar. Ordningen är fortsatt kronologisk efter sista ansökningsdatum, med 

löpande ansökningar allra sist. För att ingen ska missa utlysningar som fortfarande är öppna behåller vi 

tidigare översikter på Medarbetarwebben under ca ett år (här finns också fler utlysningar: 

su.se/medarbetare/service/forskning/finansiering/utlysningar) 

 

 

AKTUELLA UTLYSNINGAR 
 

OKT 

Getty Foundation 

 

Getty Scholar Grants are for established scholars, or writers who have attained distinction in 

their fields. Recipients are in residence at the Getty Research Institute or Getty Villa, where 

they pursue their own projects free from academic obligations, make use of Getty collections, 

join their colleagues in a weekly meeting devoted to an annual research theme, and participate 

in the intellectual life of the Getty. 

Eligibility 

Applications are welcome from researchers of all nationalities who are working in the arts, 

humanities, or social sciences. 

Applicants who received their degree less than five years ago should apply for a postdoctoral 

fellowship. 

Current Getty staff and members of their immediate family are not eligible for Scholar Grants. 

Recent recipients who have received a Getty Scholar award within the past three years may be 

removed from consideration. 

Terms 

Getty Scholars may be in residence from three to nine months: 

    Three-month residency: September to December, January to March, April to June: $17,200 

    Six-month residency: September to March, January to June: $42,000 

    Nine-month residency: September to June: $65,000 

Deadline to submit an application for this grant is October 1, 2018 (5:00 p.m. PDT). 

http://www.getty.edu/foundation/initiatives/residential/getty_scholars.html  

 

 
 

Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond  

Forskningsbidrag. Dessa stöder forskning om barn och funktionshinder. Behöriga att söka är 

studerande antagna till forskarutbildning inom universitet och högskolor i Sverige.  

Ansökan med bilagor ska vara fonden tillhanda senast den 1 oktober. 

 

www.kungligafonder.se/monarkinhovstaterna/kungligastiftelser/kungafamiljensstiftelser/drott

ningsilviasjubileumsfond.4.292a62ce13848168ac536d6.html  

 

http://www.su.se/forskningsstod
mailto:info@fs.su.se
http://www.su.se/medarbetare/service/forskning/finansiering/utlysningar
http://www.getty.edu/foundation/initiatives/residential/getty_scholars.html
http://www.kungligafonder.se/monarkinhovstaterna/kungligastiftelser/kungafamiljensstiftelser/drottningsilviasjubileumsfond.4.292a62ce13848168ac536d6.html
http://www.kungligafonder.se/monarkinhovstaterna/kungligastiftelser/kungafamiljensstiftelser/drottningsilviasjubileumsfond.4.292a62ce13848168ac536d6.html
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Bielefeld University  

Research group grants 

Bielefeld University’s Center for Interdisciplinary Research (ZiF) invites proposals for its 

research group grants. These support the establishment of interdisciplinary research groups in 

the natural sciences, humanities or social sciences. Fellows will reside at the ZiF and work 

together on a broader research theme. 

Interdisciplinary teams consisting of two to three scholars of any nationality may apply. 

Research projects should include international and interdisciplinary cooperation. 

Projects with a duration of five months may receive up to €250,000 and projects with a 

duration of 10 months may receive up to €500,000. Accommodation and conference facility 

costs are also covered. 

Draft proposals for ZiF Research Groups may be summitted until every 1 October 

 

http://www.uni-bielefeld.de/ZIF/Foerderung/fg.html 

 
 

Wenner-Gren Stiftelserna  
Postdoktorstipendier för utbildning i Sverige (utländska postdoktorer) 

Ansökningstid: den 1 oktober kl. 23:59 

 

Stipendierna är avsedda att möjliggöra för utländska disputerade forskare att verka vid svensk 

vetenskaplig institution. 

Svensk forskare som är värd för utländsk disputerad forskare. Den utländska postdoktorn skall 

ha avlagt doktorsexamen senare än fem år före ansökningstillfället (= sista ansökningsdag), 

dvs examen är högst fem år gammal (och senast avlagd den 31 december under 

ansökningsåret). Han/hon får inte ha vistats i Sverige mer än nio månader före 

ansökningstillfället (= sista ansökningsdag). Sökanden kan endast inlämna en ansökan om 

utländsk postdoktor vid varje ansökningstillfälle. Sökande som vid ansökningstillfället 

innehar stöd från stiftelserna för utländsk postdoktor kan ej söka för annan postdoktor. 

Ansökningar från unga forskare kommer att särskilt beaktas. 

https://www.swgc.org/postdoktorsstipendier-sverige.aspx 

 
 

Vinnova 

Innovationer för ett hållbart samhälle - 2018 

Deadline 2 oktober 2018 

Den här utlysningen handlar om ”Kreativa och banbrytande idéer kring hur ett mer hållbart 

samhälle inom områdena miljö, transport och hållbara städer kan utvecklas.” 

Vinnova beskriver utlysningens övergripande syfte som att ”på ett innovativt sätt bidra till att 

lösa stora samhällsutmaningar genom utveckling av ny kunskap och kompetens.” En hållbar 

tillväxt förankrad i målen för Agenda 2030 omfattar ekonomisk, social och ekologisk 

hållbarhet. 

Projektet ska ha minst 2 projektparter, koordinator kan vara ett universitet, och projektlängden 

är maximalt 4 år. Det finns ingen begränsning med avseende på belopp som kan sökas och 

stödnivån är 100% för universitetssökande. Budgeten för utlysningen är 70 miljoner kronor. 

 

https://www.vinnova.se/globalassets/utlysningar/2018-02510/omgangar/ihs-utlysningstext-

2018--forslag-till-forandringar-20180614a.pdf873437.pdf  

 
 

http://www.uni-bielefeld.de/ZIF/Foerderung/fg.html
https://www.swgc.org/postdoktorsstipendier-sverige.aspx
https://www.vinnova.se/globalassets/utlysningar/2018-02510/omgangar/ihs-utlysningstext-2018--forslag-till-forandringar-20180614a.pdf873437.pdf
https://www.vinnova.se/globalassets/utlysningar/2018-02510/omgangar/ihs-utlysningstext-2018--forslag-till-forandringar-20180614a.pdf873437.pdf
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AFA Försäkring: Programmet Ung i arbetslivet 

Ansök fram till den 3 oktober 2018 

Den tidigare forskningen om unga i arbete är begränsad, samtidigt som långa sjukskrivningar 

ökar bland yngre. AFA Försäkring satsar nu 40 miljoner kronor i ett forskningsprogram för 

att bidra till att unga får en god och hälsosam start i arbetslivet. 

 

Unga är en grupp som förväntas ha många arbetsföra och produktiva år framför sig i 

arbetslivet. Samtidigt ser vi att de ungas långvariga sjukskrivningar har ökat, inte minst 

andelen psykiska diagnoser. Även risken att råka ut för en arbetsskada är hög för den yngsta 

ålderskategorin, 16–25 år. Unga är en heterogen grupp och i dagsläget arbetar 80 procent av 

16–25-åringarna i privat sektor. Den forskning som finns om unga i arbetslivet är relativt 

begränsad och det saknas kvalitativa studier. 

AFA Försäkring stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med 150 

miljoner kronor per år. Det övergripande syftet är att minska de långvariga sjukskrivningarna 

och förebygga arbetsskador. Relevans, vetenskaplig kvalitet och förväntad praktisk nytta är 

viktiga kriterier när vi bedömer vilka projekt som ska få anslag. 

Genom FoU-programmet Ung i arbetslivet vill AFA Försäkring bidra till fördjupad kunskap 

som leder till åtgärder och insatser för en bra och hälsosam etablering för unga i arbetslivet. 

 

Utlysningen av programmet startar den 3 maj 2018 och stänger den 3 oktober 2018. Det 

fyraåriga programmet finansieras med 40 miljoner kronor och väntas omfatta 8–10 projekt. 

 AFA Försäkring prioriterar projekt som: 

• är multivetenskapliga och tvärsektoriella 

• har implementerbara resultat 

• studerar målgruppen unga arbetare och tjänstemän i det privata näringslivet främst inom 

åldersspannet 19-29 år (unga vuxna) 

• studerar unga personer i arbetsledande position i det privata näringslivet 

 Vem kan söka anslag?  

Utlysningen riktar sig till forskare verksamma vid svenska universitet och högskolor, 

forskningsinstitut och universitetssjukhus. 

Läs mer om programmet och ansök här  
 

 

 

 

Energimyndigheten: Verifiering av nya energiinnovationer med affärsfokus 

Sista ansökningsdag för utlysningen är 3 oktober 2018 

Energimyndigheten erbjuder stöd för verifiering av nya innovativa produkter och tjänster som 

har ett tydligt affärsfokus och potential att påtagligt bidra till omställningen av 

energisystemet. 

Maximalt stödbelopp per projekt är 2 miljoner kronor. 

http://www.energimyndigheten.se/utlysningar/verifiering-av-nya-energiinnovationer-med-

affarsfokus3/  

 

http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=21243378&uid=305363771&&&https%3A%2F%2Fwww.afaforsakring.se%2Fforskning%2Ffou-program%2Fung-i-arbetslivet%2Fung-i-arbetslivet---ansok%2F
http://www.energimyndigheten.se/utlysningar/verifiering-av-nya-energiinnovationer-med-affarsfokus3/
http://www.energimyndigheten.se/utlysningar/verifiering-av-nya-energiinnovationer-med-affarsfokus3/


 
Forskningsstöd  4 

Cancerfonden  

Lämna in din ansökan senast 4 oktober 2018 kl 15:00 

Nu har Cancerfonden öppnat en ny ansökningsomgång.  

Ansökningar kan göras för följande anslag: 

 Postdoktor  

 Junior Investigator Award  

 Senior Investigator Award 

 Junior Clinical Investigator Award 

 Senior Clinical Investigator Award  

 Fellowship i ovarialcancerforskning 

 Forskarskola 

https://www.cancerfonden.se/forskning/sok-anslag-for-forskare  

 

Stockholm University 

Second call for collaboration with University of Tokyo, Japan 

Deadline for this second call is 5 October 2018 

Stockholm University has announced a special funding for collaboration with University of 

Tokyo. The strategic partnership between the two universities is focused on research 

collaboration, exchange of students and faculty and faculty development. 

https://www.su.se/polopoly_fs/1.394992.1533642956!/menu/standard/file/Utlysning%202%2

0Tokyo%202018.pdf  

 

NAI's Nordic Scholarship Programme 

Deadline for applications is 8 October. 

 For master students, PhD candidates and postdoctoral researchers affiliated to 

universities and research centres in Sweden, Finland and Iceland  

 Journalists and writers can also apply 

 Regardless of citizenship, all nationalities are welcome  

 1-month stay at the Nordic Africa Institute 

 Free use of the Institute’s library collections 

 Travel costs, allowance and accomodation 

 Desk and computer in a shared office 

More details and application form can be found at the NAI website. Please help us spread the 

word to people in your networks who might be interested in applying. 

https://www.cancerfonden.se/forskning/sok-anslag-for-forskare
https://www.su.se/polopoly_fs/1.394992.1533642956!/menu/standard/file/Utlysning%202%20Tokyo%202018.pdf
https://www.su.se/polopoly_fs/1.394992.1533642956!/menu/standard/file/Utlysning%202%20Tokyo%202018.pdf
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http://nai.uu.se/scholarships/scholarships-researchers--1/  

 

Kungörelser Borgström Hedströms stiftelser: genetisk forskning 

Sista ansökningsdag är 9 oktober, kl 17.00 

2 000 000 kr ur MARCUS BORGSTRÖMS STIFTELSE samt 68 000 kr ur K och O F 

HEDSTRÖMS MINNESFONDför utdelning som understöd till främjande av genetisk 

forskning, företrädesvis inom humangenetik. 

Understöd tilldelas i första hand svenska forskare för forskning i eller utom Sverige inom 

ämnesområdet humangenetik, i andra hand till utländsk forskare för forskning i Sverige. 

Anställning med lön är inte något hinder för att tilldelas stipendium och samma person kan få 

stipendium flera gånger. 

Det framgår i webbansökan vilka bilagor som ska bifogas. Om medel erhållits från stiftelsen 

tidigare ska också en redovisning av uppnådda resultat bifogas. Prioritet kommer att ges till 

yngre forskare som är på väg att bygga upp sin forskningsverksamhet. Tilldelade medel måste 

användas till det som anges i ansökan. 

Inga ändringar eller kompletteringar är möjliga efter denna tidpunkt. 

Webbansökan nås via länken ”Logga in och ansök om stipendier” på sidan 

www.uu.se/stipendier  

 

Områdesnämnden för humanvetenskap utlyser medel för strategiska satsningar 

Ansökan av dessa medel ska vara registrator tillhanda senast den 10 oktober 2018 

Strategiska satsningar inom forskning och forskarutbildning: 

    akultetsövergripande 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”. 

Se www.su.se/humanvet/forskning/forskningsfinansiering/utlysningar för mer information. 

 

 

http://nai.uu.se/scholarships/scholarships-researchers--1/
http://www.uu.se/stipendier
http://www.su.se/humanvet/forskning/forskningsfinansiering/utlysningar
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Stiftelsen Promobilia 

Grants for research and development projects 

The Promobilia Foundation invites applications for its research and development project 

grants. These promote the development and production of technical aids that enable disabled 

persons to have a more active life. The foundation mainly supports the development of tools 

for mobility disabled persons but may also support research about reading and writing 

difficulties. Universities, high schools, hospitals or other institutions based in Sweden or 

abroad may apply. Individual investigators who hold a Swedish residency may also apply for 

support as long the overleaf conditions are fulfilled. Grants are worth between SEK 100,000 

and SEK 500,000 each. 

Deadline is 11 October 2018 

https://www.promobilia.se/?page_id=1675&lang=en 

 

Stiftelsen Lantbruksforskning 

Den utlysningen öppnade den 28:e augusti och avslutas den 11 oktober 

Tillsammans med Formas har Stiftelsen lantbruksforskning en stor trädgårdssatsning. Den 

första delen i den satsningen var en utlysning för projekt om integrerat växtskydd inom 

trädgårdsnäringen. Beslut om medel togs i maj. 

Den andra delen handlar om en hållbar utveckling av svensk trädgårdsproduktion. 

Utlysningen omfattar totalt upp till 12 miljoner kronor och är samfinansierad av 

trädgårdsnäringen. 

https://www.lantbruksforskning.se/forskning/utlysningar/riktade-utlysningar/stiftelsen-

lantbruksforskning-i-samarbete-med-fo-1/ 

 

Stiftelsen Samariten  

Bidrag ges som forskningsanslag eller stipendiemånader (1-3 mån) till forskningsprojekt inom 

barnsjukvård. Anslagen avser framför allt att stödja nyetablerade projekt med hög klinisk 

relevans för pediatrik och som saknar stöd från stora anslagsgivare såsom Vetenskapsrådet, 

EU, Barncancerfonden etc. Stiftelsen välkomnar också ansökningar för anordnande av 

vetenskapliga symposier. 

Ansökningsperiod 180910 - 181015 då webbformulär och detaljerad instruktion finns 

tillgänglig på hemsidan: www.stiftelsensamariten.se  

Ansökningar ska vara Stiftelsen Samariten tillhanda senast måndag den 15:e oktober 2018 kl. 

24.00.

 

https://www.promobilia.se/?page_id=1675&lang=en
https://www.lantbruksforskning.se/forskning/utlysningar/riktade-utlysningar/stiftelsen-lantbruksforskning-i-samarbete-med-fo-1/
https://www.lantbruksforskning.se/forskning/utlysningar/riktade-utlysningar/stiftelsen-lantbruksforskning-i-samarbete-med-fo-1/
http://www.stiftelsensamariten.se/
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Alfred Österlunds Stiftelse 

Alfred Österlunds stiftelse inbjuder ansökningar om forskningsanslag. Detta stöder medicinsk 

forskning inom reumatologi, ortopedi, allergi, inflammation, medicinsk kemi, immunologi 

och mikrobiologi. 

Ograduerade forskare kan endast i undantagsfall få bidrag. 

Den totala budgeten uppgår till cirka SEK 7 miljoner. 

Ansökningar ska vara Stiftelsen senast den 16  oktober 2018  

http://www.alfredosterlundsstiftelse.se/ 

 

H&M Foundation  

Global change award 

The H&M Foundation, with the support from Accenture and KTH Royal Institute of 

Technology in Stockholm, invites applications for its global change award. This rewards early 

stage ideas presenting new circular approaches intended to reinvent the fashion industry. Ideas 

may address changing the way garments are currently designed and produced, shipped, 

bought, used and recycled by adding disruptive technology, processes, or new business 

models. Applications may consider any of the following focus areas: 

•digitalisation – application of digital technologies such as connectivity, robotics, artificial 

intelligence, data, internet of things and machine learning across the value chain including 

consumers and garments to make fashion circular; 

•climate positive – creating clothes, services and manufacturing processes that are not only 

neutral but actually good for the environment, helping to restore and regenerate the 

environment when being used; 

•waste – recovering resources and turning them into materials, products or services, or simply 

eliminate waste in the first place. 

Applicants may be individuals or groups up to five people over 18 years of age, based 

anywhere in the world. Institutions, organisations and social business may also apply. 

The award budget is worth €1 million and is to be shared among five winners. Winners will 

also receive access to an innovation accelerator, which includes trips to Stockholm, New York 

and Hong Kong, as well as a paid trip to the award ceremony in Stockholm. 

Last day to apply is October 17, 2018. The winners are announced in April, 2019. 

https://globalchangeaward.com/how-it-works/ 

 

http://www.alfredosterlundsstiftelse.se/
https://globalchangeaward.com/how-it-works/
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Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning 

Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning har till ändamål att främja 

rättsvetenskaplig forskning, bedriven av svenska medborgare i överensstämmelse med de 

västerländska rättsprinciper, som var allmänt erkända före det senaste världskriget, ävensom 

att stödja juridisk undervisning. Stiftelsen lämnar i sådant syfte forskningsanslag åt advokater, 

domare, andra vid landets allmänna domstolar anställda rättsbildade personer samt lärare vid 

landets universitet och högskolor.  Enligt stiftelsens stadgar kan anslag även utgå så som 

uppmuntran och understöd för utgivandet av juridiska handböcker och annan juridisk litteratur 

av intresse för undervisningen inom landet samt för annan till förverkligande av stiftelsens 

ändamål lämplig åtgärd. 

Ansökningar om anslag ska, för att kunna behandlas vid höstsammanträdet, vara stiftelsen 

tillhanda senast den 24 oktober 2018. 

https://www.advokatsamfundet.se/Advokatsamfundet/Stiftelser-med-

advokatanknytning/Emil-Heijnes-Stiftelse-for-rattsvetenskaplig-forskning/ 

 

Familjen Kamprads stiftelse  

Enklare och bättre lösningar för komplexa problem i sjukvården. 

Familjen Kamprads stiftelse kan lämna anslag till universitet, högskolor, forskningsinstitut 

och landsting/regioner (forskningsverksamma kliniker). Stiftelsen efterfrågar projekt mellan 

företrädare för hälso- och sjukvårdens olika huvudmän, patientintressen och akademi. Särskilt 

fokus riktas på genomförandet så att resultat kommer de många människorna till del. Resultat 

ska vara av hög vetenskaplig kvalitet. 

Sista ansökningsdag är den 24 oktober 2018 kl. 15.00 

Stiftelsen använder ett elektroniskt ansökningssystem (FundPro). Se villkor och ansök här 

Stiftelsen välkomnar ansökningar från hela landet och inom alla ämnesdiscipliner. 

http://familjenkampradsstiftelse.se/ansokan/  

 

FORMAS 

Det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment utlyser medel för 

fortsättningsprojekt från avslutade eller pågående projekt inom programmet. Utlysningen 

öppnar 1 oktober. 

Syftet är att underlätta fortsatt utveckling eller implementering av resultat, samt att stimulera 

samverkan mellan programmets olika fokusområden och andra forskningssatsningar. Bidrag 

kan sökas för projekt som bygger vidare på resultat eller delresultat från minst ett annat 

projekt som har beviljats medel inom Smart Built Environment senast 2017-12-31. Vi 

https://www.advokatsamfundet.se/Advokatsamfundet/Stiftelser-med-advokatanknytning/Emil-Heijnes-Stiftelse-for-rattsvetenskaplig-forskning/
https://www.advokatsamfundet.se/Advokatsamfundet/Stiftelser-med-advokatanknytning/Emil-Heijnes-Stiftelse-for-rattsvetenskaplig-forskning/
http://familjenkampradsstiftelse.se/ansokan/
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uppmuntrar också till att söka synergier med andra FoI-projekt inom eller utanför Smart Built 

Environment. Den sökande behöver inte tidigare ha arbetat i ett av programmets projekt. 

Du kan söka: Utlysningen riktar sig till konsortier av till exempel företag, offentlig 

verksamhet, universitet och högskolor samt forskningsinstitut. Minst två parter ska medverka 

i ansökan. 

Samfinansiering krävs på 50 % av projektets totala kostnader. Företag och andra 

organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet som får bidrag från Formas omfattas av 

regler om statligt stöd. 

Så mycket kan du söka: 350 000–1,5 miljoner kronor. Projektets totala budget: 700 000–3 

miljoner kronor. Projektets längd: 6–18 månader. Formas delar totalt ut: Ca 5 miljoner kronor. 

Sista ansökningsdatum: 2018-10-24 

http://www.formas.se/sv/finansiering/utlysningar/strategiska-innovationsprogrammet-smart-

built-utveckling-av-projektresultat 

 

Fyssen Foundation 

Research grants in biological sciences and humanities 

These support French or foreign postdoctoral researchers in establishing research teams at 

host laboratories in France in the biological or human sciences. Applicants active in the 

biological sciences must not be older than 35 years, whereas applicants in the human sciences 

must not be older than 40 years. Grants are worth between €15,000 to €35,000 each for a 

period of one year. They may be used to cover equipment purchase, participation in 

colloquiums, publications expenses, and for expenses related to expert involvement. 

October, 25th, 2018 Am French time (MIDDAY) (Gmt +1) Closing application and 

deadline to forward by post copy of the complete hard file. 

http://www.fondationfyssen.fr/en/research-grants/goals-eligibility-conditions/ 

 

Björkstén-Sparrings stiftelse för mänskliga rättigheter  

Projektbidrag 

Björkstén-Sparrings stiftelse för mänskliga rättigheter inbjuder ansökningar om bidrag. Dessa 

syftar till att främja arbete för mänskliga rättigheter och kamp mot antisemitism och rasism i 

Sverige och andra länder. 

Stiftelsen stöder följande forskningsområden: 

•projekt som avser att stärka romernas möjligheter att respekteras i samhället; 

http://www.formas.se/sv/finansiering/utlysningar/strategiska-innovationsprogrammet-smart-built-utveckling-av-projektresultat
http://www.formas.se/sv/finansiering/utlysningar/strategiska-innovationsprogrammet-smart-built-utveckling-av-projektresultat
http://www.fondationfyssen.fr/en/research-grants/goals-eligibility-conditions/
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•utbildningsinsatser och andra åtgärder för att stärka flickors och kvinnors ställning inom 

klankulturer; 

•åtgärder mot antisemitism hos invandrargrupper; 

•utbildning om mänskliga rättigheter, men ej sökandes egen. 

Stiftelsen har inga begränsningar vad gäller vilket land projektet gäller, men projekt som 

gäller de nordiska länderna är prioriterade. 

Beloppet är värt upp till SEK 80,000. 

Utlysning av medel med nästa ansökningsdag fredag 26 oktober 2018 

https://bjorkstensparring.com/ 

 

RJ: Global Issues – Integrating Different Perspectives on Social Inequality 

Sista ansökningsdatum 2018-10-30 16:00  

I samarbete med bland annat Volkswagenstiftung utlyser RJ medel till forskning om globala 

frågor. Mer upplysningar kan fås av forskningssekreterare Fredrik Lundmark som handlägger 

utlysningen. Utlysningen i sin helhet, liksom ansökningsinformation finns på 

Volkswagenstiftungs webbplats. 

 

Volvo Research and Educational Foundations  

StudyVolvo Research and Educational Foundations invites applications for its study visit 

grants. These enable researchers to visit a centre of excellence or a Swedish university. 

The following may apply: 

•research teams supported by the foundations’ future urban transport programme; 

•PhD students and early stage researchers, up to five years after their PhD exam, from a 

Swedish university, university college or research institute. 

Grants are worth up to SEK 30,000 and may cover travel and accommodation costs, as well as 

material costs. visit grants The invitation is continuously open until October 31st, 2018, and 

the study visit should be carried out before December 31st, 2018. 

http://www.vref.se/futprogramme/newsandarchives/latestnews/news/studyvisitgrant2018open

call.5.c9b7961616eb36d68b55fe.html 

 

https://bjorkstensparring.com/
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/globale-herausforderungen-%E2%80%93-integration-unterschiedlicher-perspektiven-zu-sozialer-ungleichheit
http://www.vref.se/futprogramme/newsandarchives/latestnews/news/studyvisitgrant2018opencall.5.c9b7961616eb36d68b55fe.html
http://www.vref.se/futprogramme/newsandarchives/latestnews/news/studyvisitgrant2018opencall.5.c9b7961616eb36d68b55fe.html
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Områdesnämnden för humanvetenskap 

Ansökan av dessa medel ska vara registrator tillhanda senast den 31 oktober 2018 

Områdesnämnden för humanvetenskap utlyser medel för samverkansinitiativ med det 

omgivande samhället. 

Detta är en riktad utlysning mot samverkansinitiativ inom forskning och forskarutbildning och 

omfattar två typer av stöd: 

     Projektstöd som syftar till att skriva fram ansökningar om forskningsprojektmedel till 

externa finansiärer. 

    Aktivitetsmedel för att utveckla forsknings- och utbildningssamverkan med en eller flera 

externa parter. 

Se www.su.se/humanvet/forskning/forskningsfinansiering/utlysningar  

 

Stockholms Sjukhems jubileumsprogram för nyskapande äldrevård 

Ansökningsperioden (i steg 1) öppnar 1 oktober och stänger 31 oktober 2018. 

Stiftelsen Stockholms Sjukhem har i anslutning till sitt 150-årsjubileum inrättat ett femårigt 

forskningsprogram för stöd till ”Nyskapande äldrevård”. 

I höst sker den första öppna utlysningen och vi välkomnar ansökningar från aktörer 

verksamma inom området prevention, vård, rehabilitering och omsorg med inriktning på de 

mest sjuka och sköra äldre. Utlysningen vänder sig till forskare/utvecklare/innovatörer med 

anknytning till verksamhet inom Stockholms Sjukhem, men även till andra sökande, som nu 

vill driva projekt i samverkan med kliniker eller andra verksamhetsföreträdare inom 

Stockholms Sjukhem. 

Ansökan sker digital via länk som kommer att finnas tillgänglig på Stockholms Sjukhems 

webbplats. 

https://www.stockholmssjukhem.se/topplankar/forskning-och-

utbildning/jubileumsprogrammet/oppen-ansokan  

 

Siemens Stiftung  

Empowering people award 

Siemens Stiftung invites applications for its empowering people award. This aims to identify 

simple technological innovations with business potential and make them accessible in 

developing areas. The different categories for the award are the following: 

http://www.su.se/humanvet/forskning/forskningsfinansiering/utlysningar
https://www.stockholmssjukhem.se/topplankar/forskning-och-utbildning/jubileumsprogrammet/oppen-ansokan
https://www.stockholmssjukhem.se/topplankar/forskning-och-utbildning/jubileumsprogrammet/oppen-ansokan
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•water and sanitation; 

•energy; 

•food and agriculture; 

•waste management; 

•healthcare; 

•mobility and infrastructure; 

•financial technology; 

•education and training. 

Social entrepreneurs and developers from any region in the world may apply. Prizes range 

from €10,000 to €50,000 each. Apply online by October 31st, 2018, 24:00 CET. 

http://www.empowering-people-network.siemens-stiftung.org/en/award/  

 
NOV 

 

The University of New South Wales 

 

The University of New South Wales’ School of Taxation and Business Law invites 

applications for its research fellowships. These support overseas academics and professionals 

in furthering their research in the field of taxation, business law and related disciplines. 

Fellows normally spend four weeks working at the school, undertaking research with one of 

its academics and presenting a research seminar to colleagues. 

 

Three fellowships worth up to AUD 5,000 each are available to cover airfare, accommodation 

and related expenses. The school will also provide office space and computer equipment. 

 

Closing date 02 Nov 18 

https://www.business.unsw.edu.au/about/schools/taxation-business-law/research/fellowships 

 
 

Energimyndigheten: Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende 

 

Utlysningen stänger den 6 november 2018 

Forsknings- och innovationsprogrammet E2B2 (utlysning 2) är en bred satsning för forskning 

och utveckling inom området energieffektivt byggande och boende. Programmet ska bidra till 

ökad energieffektivisering i bebyggelsen genom forskning, utveckling, innovation och 

demonstration. 

Utlysningen omfattar cirka 30 miljoner kronor. 

http://www.energimyndigheten.se/utlysningar/forskning-och-innovation-for-energieffektivt-

byggande-och-boende-e2b2-programmet-utlysning2/ 

 

http://www.empowering-people-network.siemens-stiftung.org/en/award/
https://www.business.unsw.edu.au/about/schools/taxation-business-law/research/fellowships
http://www.energimyndigheten.se/utlysningar/forskning-och-innovation-for-energieffektivt-byggande-och-boende-e2b2-programmet-utlysning2/
http://www.energimyndigheten.se/utlysningar/forskning-och-innovation-for-energieffektivt-byggande-och-boende-e2b2-programmet-utlysning2/
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Entreprenörskapsforum 

Unga forskarpriset 

Entreprenörskapsforum inbjuder nomineringar till unga forskarpriset. Detta ges till en 

forskare som har utmärkt sig genom sin forskning inom entreprenörskap-, innovations- och 

småföretagsområdet. 

 

Forskare som vid nomineringstillfället är yngre än 35 år och forskar på ett universitet eller 

högskola i Sverige kan bli nominerade. Den nominerade bör ha blivit publicerad eller 

presenterat sina forskningsresultat genom en forskningsrapport, ett paper i en fackskrift eller 

motsvarande vid en större konferens. Nomineringar görs av forskare på området med 

docentkompetens eller högre. Vartannat år går priset till en kvinna respektive man. Detta års 

pris kommer att tilldelas en kvinna. 

Ansök senast 12 november 2018. 

 

http://entreprenorskapsforum.se/priser/unga-forskarpriset/ 

 

 
The Australian Department of Industry and Science 

The Australian Department of Industry and Science invites applications for its global 

innovation linkages programme. This assists Australian businesses and researchers in 

collaborating with global partners on strategically focused, leading-edge research and 

development projects. The programme supports projects focussed on developing high quality 

products, services or processes that respond to industry challenges. Projects must focus on the 

following priority areas and priority economies: 

 

•advanced manufacturing; 

•food and agribusiness; 

•medical technologies; 

•mining equipment; 

•oil, gas and energy resources; 

•cyber security. 

 

The project must have a lead participant who must have an Australian business number, be 

registered for goods and services tax and be either an Australian incorporated entity, a 

publicly funded research organisation or a cooperative research centre. Project partners must 

include at least one Australian industry entity, one Australian research organisation and one 

global partner. Former lead participants, Australian partners or global partners in a separate 

project receiving grant funding may be eligible to apply or collaborate in a new project. 

However, they will not be eligible where the proposed activity in the new application 

duplicates a project already awarded funding. 

 

Grants are worth up to AUD 1 million each for up to four years. Partners must at least match 

the funding received from the programme with cash and in-kind contributions. Global 

partners must contribute to the project and support their own project activities. 

Closing date 14 Nov 18 

https://www.business.gov.au/assistance/global-innovation-linkages-programme 

 

 
 

http://entreprenorskapsforum.se/priser/unga-forskarpriset/
https://www.business.gov.au/assistance/global-innovation-linkages-programme
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KVA: Lennart "Aktiestinsen" Israelssons Stiftelse Individ och Samhälle 
 

Från stiftelsen ”Lennart ”Aktiestinsen” Israelssons Stiftelse Individ och Samhälle – för 

forskning till utbildningssystemets fromma” utdelas årligen ett anslag för grundforskning 

som: 

• bidrar med vetenskapligt grundad kunskap om individers utveckling. 

• utgår från att individen fungerar och utvecklas i ett livsperspektiv, som en integrerad 

psykologisk, biologisk och social varelse i en föränderlig värld. 

• tar hänsyn till kunskap om att individuell utveckling i detta perspektiv är avgörande för 

utformningen av ett utbildningssystem som gagnar samhällets kulturella, sociala, ekonomiska 

och tekniska framåtskridande samtidigt som det tar hänsyn till enskilda individers 

förutsättningar och behov. 

 

Ansök senast 15 november 2018. 

http://www.kva.se/sv/utlysningar/stipendier-bidrag  

 
 

KAW utlyser postdok-program för vistelse vid NTU Singapore, MIT, Broad Institute och 

Stanford 

 

Sista ansökningsdag: 15 november. 

KAW:s postdoktorala program ger unga forskare möjlighet att vistas i internationella 

toppmiljöer för att både de och svensk forskning ska utvecklas. Forskarna förväntas ta sina 

nya kunskaper och erfarenheter tillbaka till svenska universitet varför stödet, förutom två års 

vistelse vid utländskt universitet, också omfattar möjlighet till repatrieringsanslag med två års 

lön när de återvänder. 

 

Sedan tidigare ger Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse stöd till upp till femton postdoktorers 

vistelse vid Stanford University och Broad Institute i USA. 

 

Nu utlyser Stiftelsen under fem år nya postdok-program vid Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) och Nanyang Technological University (NTU) i Singapore. Upp till trettio 

postdoktorer kommer årligen beredas möjlighet till forskningstid där. 

 

Läs mer om respektive postdok-program och ansök här: 

http://kaw.wallenberg.org/utlysningar/wallenberg-foundation-scholarship-program-

postdoctoral-studies-massachusetts-institute  

 

För dessa KAW-utlysningar behövs inte rektors stöd! 

 
 

Prostatacancerförbundet  

 

Forskningsanslag 

 

Prostatacancerförbundet inbjuder ansökningar om forskningsanslag. Dessa stöder 

forskningsprojekt som stärker och utvecklar kunskapsläget inom forskningsfältet för 

prostatacancer, inklusive psykosociala och medicinska aspekter av sjukdomen. Projekt kan 

beröra nya behandlingsmetoder och reducerade bieffekter av behandling, eller om hur 

http://www.kva.se/sv/utlysningar/stipendier-bidrag
http://kaw.wallenberg.org/utlysningar/wallenberg-foundation-scholarship-program-postdoctoral-studies-massachusetts-institute
http://kaw.wallenberg.org/utlysningar/wallenberg-foundation-scholarship-program-postdoctoral-studies-massachusetts-institute
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patienternas fysiska och psykiska hälsa kan förbättras. Forskning kring tidig och säker 

diagnostik samt mer effektiva och skonsamma behandlingsmetoder prioriteras. 

Forskare och vårdpersonal kan ansöka. 

Den totala årsbudgeten är SEK 4.13 miljoner. 

Ansök om forskningsmedel för år 2019 senast den 15 november 2018. 

 

http://www.prostatacancerforbundet.se/sok_forskningsanslag_information_och_blanketter  

 

 
Nordic-British initiative  

Research in migration and integration 

Deadline for the call for proposals is 15 November 2018 

NordForsk, the Academy of Finland, the Swedish Research Council, Forte of Sweden, the 

Research Council of Norway, The Icelandic Centre for Research, Rannis, and the Economic 

and Social Research Council (part of UK Research and Innovation), are issuing a call for 

proposals for research projects under the Joint Nordic-UK Research Programme on Migration 

and Integration. 

 

The call has a budget of NOK 65 million. 

This call is aimed at investigating: 

    Drivers for migration and global, regional and local migration chains and patterns  

    Health and wellbeing among migrants 

    Social cohesion and inequality  

    Social and family relations 

    Histories of migrants, migration and integration  

    Migrant cultural heritages and contemporary cultural expressions 

    Politics and governance of migration and integration 

 

https://www.nordforsk.org/en/funding/utlysninger/nordic-british-initiative-on-research-in-

migration-and-integration  

 

 
NORDITA 

The Nordic Institute for Theoretical Physics (Nordita) invites applications for its postdoctoral 

fellowships in theoretical condensed matter physics. These enable scientists to carry out 

research in theoretical physics at Nordita. There are two positions available, one on dynamic 

quantum matter and one in machine learning and data informatics. 

 

Applicants must have completed their PhD less than three years before the application. 

Applicants are expected to hold a Swedish doctoral degree or an equivalent degree from 

another country. Special attention will be given to research skills and ability to conduct 

research in the interactive interdisciplinary environment. 

 

Appointments are for one year with the possibility of extension for up to two years. 

 

Closing date 15 Nov 18 

https://www.nordita.org/index.php 

 

 
 

http://www.prostatacancerforbundet.se/sok_forskningsanslag_information_och_blanketter
https://www.nordforsk.org/en/funding/utlysninger/nordic-british-initiative-on-research-in-migration-and-integration
https://www.nordforsk.org/en/funding/utlysninger/nordic-british-initiative-on-research-in-migration-and-integration
https://www.nordita.org/index.php
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Iranian Research Organization for Science & Technology 

32nd Khwarizmi International Award 

 

Deadline for submission: 20th November, 2018 

 

The Khwarizmi International Award seeks to recognize the efforts made by researchers, 

innovators and inventors from all over the world and to appreciate their invaluable 

achievements and contributions to various fields of science and technology. 

Fields of Participation: 

    Aerospace 

    Agriculture & Natural Resources, Animal Sciences & Veterinary Medicine 

    Basic Sciences 

    Biotechnology & Basic Medical Sciences 

    Basic Medical Sciences 

    Chemical Technology 

    Engineering (all fields) 

    Green Technology 

    Information Technology 

    Materials, Metallurgy 

    Mechatronics 

    Medical Sciences 

    Nanotechnology 

    Industry & Technology Management 

 

http://62.60.140.118/kia/ 

 
Stiftelsen för Strategisk Forskning: Med-X; medicin möter IT, elektronik eller material 

 

Sista ansökningsdag 20 November 2018 klockan14:00 

 

SSF satsar 200 miljoner kronor i en ny utlysning med fokus på tvärvetenskap. Med-X handlar 

om att integrera medicin med IT-, elektronik- eller materialforskning, där forskare från 

respektive disciplin samverkar på lika villkor. 

https://strategiska.se/utlysning/med-x-medicin-moter-elektronik-eller-material/ 

 

 
 

The Lundbeck Foundation 

The Lundbeck Foundation invites applications for its postdoctoral grants in Denmark and 

abroad. These support researchers with original ideas for free and independent biomedical, 

clinical and health sciences research at Danish or international non-commercial research 

institutions. The proposed research must be within the fields of biomedical, clinical or health 

science, or must facilitate research within these fields. Postdoctoral projects may be fully 

based in Denmark at Danish non-commercial research institutions or be based at international 

non-commercial research institutions where the postdoctoral candidate is employed by a 

Danish research institution for the duration of the grant. 

 

Applicants may be based in Denmark but planning to move abroad for a lengthy period, or be 

based abroad and planning to move to Denmark for a lengthy period, or based in Denmark 

and planning to stay in Denmark. Applicants must have obtained a PhD or be able to 

http://62.60.140.118/kia/
https://strategiska.se/utlysning/med-x-medicin-moter-elektronik-eller-material/
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document that they are expected to gain their PhD within six months of the application 

deadline and must have obtained their PhD no more than four years ago. Applicants who wish 

to spend part or most of their time in international research groups are prioritised. 

 

The budget is worth DKK 100 million and grants are worth DKK 800,000 each per year over 

between two or three years. If at least nine consecutive months are spent abroad, there is an 

additional grant worth DKK 75,000 to cover travel and accommodation costs. 

 

Closing date 27 Nov 18 

https://www.lundbeckfonden.com/en/grants/for-applicants/what-you-can-apply-for/ 

 

 

Energimyndigheten: Bidra till utvecklingen av produktionssystem för 

biomassa för energi och material 

Sista ansökningsdag 29 november 2018 

Energimyndigheten utlyser cirka 30 miljoner kronor för forsknings-, innovations-, och 

demonstrationsprojekt som ska bidra till utvecklingen av produktionssystem för biomassa för 

energi och material. 

http://www.energimyndigheten.se/utlysningar/bidra-till-utvecklingen-av-produktionssystem-

for-biomassa-for-energi-och-material/ 

 

 
Fudan University 

 

FDDI visiting scholar programme 

Fudan University’s Development Institute invites applications for its visiting scholar 

programme. This enables academics and researchers in the social sciences to conduct 

independent research at the university. Scholars should conduct research related to the Belt 

and Road Initiative or global governance. 

Applicants must be 55 years of age or under. They should hold a faculty position at a 

recognised university or be a regular member at an established research institute outside 

mainland China. Preference is given to applicants whose research is policy-oriented. 

Applicants’ research interest could be in political science, sociology, economics, 

environment, finance, and other fields of social sciences. 

The programme covers travel allowance of CNY 5,000, insurance worth CNY 600, 

accommodation allowance of CNY 300 per day and living expenses for CNY 300 per day for 

one to three months. 

 

Deadline for Application: November 30, 2018 

 

http://fddi.en.fudan.edu.cn/about/jiaruwomen/5169.html  

 

 
 

Mistra: Utlysning av medel till ett forskningsprogram ”Idrott, friluftsliv och miljö” 

 

Ansökningar Mistra tillhanda senast: Fredagen den 30 november 2018 kl 16.00 

 

https://www.lundbeckfonden.com/en/grants/for-applicants/what-you-can-apply-for/
http://www.energimyndigheten.se/utlysningar/bidra-till-utvecklingen-av-produktionssystem-for-biomassa-for-energi-och-material/
http://www.energimyndigheten.se/utlysningar/bidra-till-utvecklingen-av-produktionssystem-for-biomassa-for-energi-och-material/
http://fddi.en.fudan.edu.cn/about/jiaruwomen/5169.html
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Mistra erbjuder forskargrupper att tillsammans med andra samhällsaktörer lämna förslag på 

ett nytt forskningsprogram. Forskningsprogrammet ska adressera betydande miljöutmaningar 

som samhället står inför och främja långsiktiga lösningar. Utlysningens fokus är idrott och 

friluftsliv. Forskningsprogrammet ska vidareutveckla kunskapen om och förståelsen för 

hållbarhet i relation till idrott och friluftsliv och i betydande omfattning bidra till minskad 

negativ miljöpåverkan och till en hållbar samhällsomvandling. Ett utvecklat tvärvetenskapligt 

samarbete mellan forskargrupper inom idrott och friluftsliv förväntas. 

https://www.mistra.org/forskningsprogram/ett-forskningsprogram-om-idrott-friluftsliv-och-

miljo/  

 
 

Stiftelsen Gunnar Sundblads Forskningsfond 

 

Skicka i ett första steg in en intresseanmälan. Den ska föreligga senast 30 november 2018 

Svensk massa- och pappersindustri behöver ständigt utvecklas för att hävda sig i 

konkurrensen. 

Stiftelsen Gunnar Sundblads Forskningsfond avsätter varje år 500 000 kronor till ett 

Kompetensutvecklingspris som ska bidra till insikter om nya process- och produktmöjligheter. 

Alla gränsöverskridande förslag som syftar till att skapa nytt kunnande, ny kompetens eller 

nya nätverk är kvalificerande. Förslag som innebär forskning i nya miljöer inom eller utom 

Sverige välkomnas. 

Mottagare av priset kan vara forskningsledare, forskare eller forskarstuderande med 

anknytning till lärosäte, institut eller företag i Sverige.  

Priset administreras av pristagarens arbetsgivare. 

https://www.gunnarsundbladsforskningsfond.se/kompetensutvecklingspriset-37700313 

 

 
 

DEC 

Parkinsonfonden 

Forskningsfonden har, enligt dess stadgar, som sitt huvudsakliga ändamål ”att stödja svensk 

klinisk Parkinsonforskning”, dvs forskning som bedrivs i Sverige. Anslag kan sökas för ett år 

i taget i följande kategorier, projektanslag (högsta belopp 500 000 kr), apparaturanslag 

(högsta belopp 300 000 kr) och reseanslag (högsta 10 000 kr inom Europa, 15 000 kr utom 

Europa). Anslag kan endast sökas av den som har hel- eller deltidstjänst vid ett svenskt 

universitet eller sjukhus. 

Projekt- och apparaturanslag kan sökas en gång per år, den 1 juni och beslut kommer i 

oktober. 

Reseanslag 2 ggr/år: 1 juni med beslut 15 juli och 1 december, med beslut 15 januari året 

därpå. 

http://www.parkinsonfonden.se/forskning/soka-anslag/  

 

 
The Lundbeck Foundation 

 

The Lundbeck Foundation invites applications for its fellowships. These enable young 

researchers to establish an independent profile or research group within biomedical, clinical or 

health sciences. 

 

https://www.mistra.org/forskningsprogram/ett-forskningsprogram-om-idrott-friluftsliv-och-miljo/
https://www.mistra.org/forskningsprogram/ett-forskningsprogram-om-idrott-friluftsliv-och-miljo/
https://www.gunnarsundbladsforskningsfond.se/kompetensutvecklingspriset-37700313
http://www.parkinsonfonden.se/forskning/soka-anslag/
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Applicants must have received their PhD within the last eight years and must work within the 

fields of health and biomedicine or related fields. The call is open to researchers of any 

nationality to conduct research in Denmark. Researchers employed at Danish universities and 

university hospitals may also apply. 

 

The fellowships are worth DKK 10 million each over five years. The total budget is worth 

DKK 100m. 

Closing date 13 Dec 18 

https://www.lundbeckfonden.com/en/grants/for-applicants/what-you-can-apply-for/ 

 

 
 

Energimyndigheten 
FFI Energi & Miljö 

Sista ansökningsdatum 2018-12-11 14:00 

Programmet Energi & Miljö är inriktat mot fordonsrelaterade forsknings-, innovations- och 

utvecklingsaktiviteter inom områdena ökad energieffektivitet, övergång till förnybara 

bränslen, minskad lokal/regional miljöpåverkan samt områden med potential att stärka 

Sveriges och den svenska fordonsindustrins konkurrenskraft i ett globalt perspektiv. 

 

Programmet Energi & miljö har som mål att väsentligt bidra till reduktion av utsläppen av 

fossilt CO² och övriga emissioner från vägfordon och arbetsmaskiner. 

http://www.energimyndigheten.se/utlysningar/ffi-energi--miljo/  

 

JAN 2019 

 

Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella relationer 

 

Ansökan skall vara inskickad senast den 15 januari 2019 

SWEA, Swedish Women’s Educational Association International, Inc., har glädjen att för 

tjugoförsta gången utlysa ett stipendium om USD 10,000 för studier av interkulturella 

relationer. 

Stipendiaten skall: 

    ha avslutat grundläggande utbildning om minst tre år vid svenskt universitet eller svensk 

högskola, 

    ha konkreta planer för sina interkulturella studier genom att kontakt etablerats med 

institution eller universitet i utlandet; kontakten skall dokumenteras med antagningsbevis 

och/eller inbjudningsbrev eller motsvarande, 

    kunna redovisa hur stipendiepengarna har använts senast den 31 mars året efter 

mottagandet av stipendiet, 

    vara beredd att dela med sig av sina erfarenheter till SWEA, t.ex. genom föredrag för 

enskild SWEA-avdelning, som då bekostar resan. 

Stipendiet delas ut vid SWEA:s årliga Sverigemiddag under sommaren. År 2019 kommer 

middagen att äga rum i Stockholm andra helgen i augusti 2019. 

För vidare information http://interkult.swea.org  

 

 
FORMAS 

Formas inbjuder ansökningar om medel för forskningsprojekt inom djurskydd och 

djurvälfärd. Dessa stöder forskning som exempelvis ger en vetenskaplig grund till bedömning 

https://www.lundbeckfonden.com/en/grants/for-applicants/what-you-can-apply-for/
http://www.energimyndigheten.se/utlysningar/ffi-energi--miljo/
http://interkult.swea.org/
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av funktionskraven i djurskyddslagstiftning, för en ökad rättssäkerhet och rättvisare 

bedömning, eller vilka ekonomiska konsekvenser ett gott eller försämrat djurskydd får. 

 

Den totala budgeten är SEK 36 miljoner. Bidrag är värda upp till SEK 6m under högst tre år. 

*** Denna utlysning öppnas inom kort. Utlysningen beräknas öppna under hösten 2018 och 

stänga 20 januari 2019. 

http://www.formas.se/sv/finansiering/utlysningar/kommande-utlysningar-inom-omradena-

djurskydd-och-djurvalfard 

 

 
 

KK-Stiftelsen 

KK-stiftelsen inbjuder ansökningar inom programmet nätbaserad utbildning för internationell 

positionering. Detta stöder utveckling av nätbaserade kurser med internationell bärkraft som 

ska bidra till internationell profilering och positionering av lärosätets utbildnings- och 

forskningsmiljöer. Kurser ska: 

•vara på avancerad nivå och forskarnivå; 

•svara mot behov i näringslivet; 

•bidra till pedagogisk utveckling. 

 

Samarbeten mellan lärosäten välkomnas. I utvecklingsarbetet krävs ett engagemang från 

företag och eventuellt branchorganisationer eller motsvarande som är tillräckligt omfattande 

för att säkra näringslivsrelevansen. 

 

Behöriga att söka är samtliga lärosäten som ingår i stiftelsens målgrupp. 

 

Medel ska användas för utveckling, och med 50 procent av kostnaderna per ny kurs vid två 

tillfällen, genomförande av nätbaserade kurser. Medel kan även ges för kostnader för 

projektledare, extern kompetens, konsultersättning, utrustning, kommunikation och 

marknadsföring. 

 

Closing date 23 Jan 19 

http://www.kks.se/att-soka-medel/utlysningar/nu-17-natbaserad-utbildning-for-internationell-

positionering/ 

 

http://www.formas.se/sv/finansiering/utlysningar/kommande-utlysningar-inom-omradena-djurskydd-och-djurvalfard
http://www.formas.se/sv/finansiering/utlysningar/kommande-utlysningar-inom-omradena-djurskydd-och-djurvalfard
http://www.kks.se/att-soka-medel/utlysningar/nu-17-natbaserad-utbildning-for-internationell-positionering/
http://www.kks.se/att-soka-medel/utlysningar/nu-17-natbaserad-utbildning-for-internationell-positionering/

