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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 

 
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 Center for Advanced Studies of Southeastern Europe invites applications for its 

fellowships. This enables researchers to stay in residencies in Reijka and in the countries of 

the Balkan region to pursue their research, participate in specific events and attend the 

center’s conferences and seminars. Research must focus on the following topics: 

 

•cultures of rejection – conditions of acceptability in socio-spatial and digital environments in 

contemporary Europe; 

 

•digital channeling of the political; 

 

•Rijeka in flux – seeks so analyse urban change in Rijeka after the second World War, when it 

changed sovereignty from Italy to Yugoslavia. 

 

The Fellowships are mainly offered in the fields of the humanities and social sciences but may 

also be granted to 

 

scholars in life and exact sciences, provided that their proposed research project does not 

require laboratory facilities and that it interfaces with humanities and social sciences. 

 

http://www.su.se/forskningsstod
mailto:info@fs.su.se
http://www.su.se/medarbetare/service/forskning/finansiering/utlysningar
http://www.parkinsonfonden.se/forskning/soka-anslag/
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Researchers from all over the world, whose research is specifically related to the Balkans 

region may apply. 

 

14 fellowships are available and include a living allowance worth €1,100 per month, a 

research budget and possibly covers accommodation expenses. Stays may last for two to five 

months. 

 

Closing date 01 Dec 18 

http://cas.uniri.hr/cas-see-fellowship-application/ 

 

 
 

Vinnova 

 

Vinnova inbjuder ansökningar om medel för innovationsprojekt i företag. Dessa syftar till 

att skapa förutsättningar för företag att starta och driva projekt i utvecklingsskeden där annan 

finansiering är svår att få. Projekt ska leda till nya produkter, tjänster eller processer som har 

stor kommersiell potential och som är i linje med målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. 

Följande aktiviteter stöds: 

 

•inför och under utvecklingsprojektet utreda marknadsmässiga förutsättningar, exempelvis 

identifiera kunder, kundbehov, möjliga samarbetspartners och konkurrenter; 

 

•utreda tekniska och designmässiga förutsättningar; 

 

•ta fram underlag inför ett större utvecklingsprojekt; 

 

•ta fram ny kunskap, utveckla en första fungerande prototyp, genomföra demonstration, 

pilotarbete eller tester och validering; 

 

•utreda immaterialrättsliga och regulatoriska förutsättningar samt utveckla immaterialrättsliga 

strategier och skydd. 

 

Aktiebolag som har upp till 249 anställda och drivs i Sverige kan söka. 

 

Bidag är värda upp till SEK 2 miljoner och 50 procent av företagets stödberättigande 

kostnader ska självfinansieras. 

 

Closing date 11 Dec 18 

 

https://www.vinnova.se/e/innovationsprojekt-i-foretag/hosten-

2018/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_so

urce=apsis-anp-

3&pc_pid=b93d8b33834deab8179e938c465b9b98bdb8d80dfee105b0d201c6dbf4b23842 

 

 
 

Formas 

En utlysning om utmaningarna med att begränsa växthusgaserna från animalieproduktion 

 

http://cas.uniri.hr/cas-see-fellowship-application/
https://www.vinnova.se/e/innovationsprojekt-i-foretag/hosten-2018/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3&pc_pid=b93d8b33834deab8179e938c465b9b98bdb8d80dfee105b0d201c6dbf4b23842
https://www.vinnova.se/e/innovationsprojekt-i-foretag/hosten-2018/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3&pc_pid=b93d8b33834deab8179e938c465b9b98bdb8d80dfee105b0d201c6dbf4b23842
https://www.vinnova.se/e/innovationsprojekt-i-foretag/hosten-2018/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3&pc_pid=b93d8b33834deab8179e938c465b9b98bdb8d80dfee105b0d201c6dbf4b23842
https://www.vinnova.se/e/innovationsprojekt-i-foretag/hosten-2018/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3&pc_pid=b93d8b33834deab8179e938c465b9b98bdb8d80dfee105b0d201c6dbf4b23842
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Sista ansökningsdatum: Preminärt 2018-12-03 

Novel technologies, solutions and systems to reduce the greenhouse gas emissions of animal 

production systems 

 

ERA-Nett SusAN, FACCE ERA-GAS och ICT-AGRI 2 har tillsammans öppnat en utlysning 

om utmaningarna med att begränsa växthusgaserna från animalieproduktion. 

 

Den agrara sektorn och animalieproduktionen står inför stora utmaningar med att möta det 

växande behovet av högkvalitativt protein samtidigt som växthusgaserna ska minska i 

enlighet med Parisöverenkommelsen 2015. 

 

Övergången mot bättre hållbarhet kommer kräva mer kunskap inom de tre pelarna av 

hållbarhet ekonomi, social och miljö. Denna utlysning har fokus på innovativ djurhållning, 

nya tekniker, lösningar och system inkluderat ICT, beslutsunderlag, robotiks och dataanalys. 

 

http://formas.se/sv/finansiering/utlysningar/novel-technologies-solutions-and-systems-to-

reduce-the-greenhouse-gas-emissions-of-animal-production-systems 

 

 
 

SAYP 

Ansökan om att arrangera program avseende Hållbar statsförvaltning 

 

Arbetar ditt lärosäte, myndighet eller organisation med frågor som berör modern, hållbar 

statsförvaltning? Ansök om stöd för att medverka i genomförandet av SAYP under sommaren 

2019 och få möjligheten att utöka era kunskaper och nätverk inom Östersjöregionen och 

länder inom EU:s Östliga partnerskap eller på Västra Balkan. 

 

Den övergripande tematiken i SAYP är hållbar modern statsförvaltning. Sökande aktör ska 

formulera en underliggande inriktning för den tematiska modul som föreslås, utifrån egen 

expertis/forskning. Koncept vars inriktning faller inom något av följande områden har 

emellertid prioritet: 

 

    E-förvaltning 

    Flernivåstyre och regional tillväxtpolitik 

    Inkluderande samhällen och mänskliga rättigheter 

    Innovationssystem (innovationspolitik och offentliga stödsystem för innovation) 

    Miljöpolitik och förvaltning 

    Jämställdhet, t ex med fokus på jämställdhetsintegrering (gender mainstreaming) 

 

Nu kan du och ditt lärosäte, antingen via samfinansiering med extern part eller enskilt, söka 

finansiellt stöd för anordnande av utbildningsprogram inom Hållbar statsförvaltning. 

 

Sista dag för ansökan är den 5:e december 

 

För mer detaljerad information samt tillgång till ansökningsformulär etc., klicka på denna 

länk; https://si.se/utlysningar/bidrag-finansiering/si-sayp-arrangera/  

 
The Lundbeck Foundation 

 

http://formas.se/sv/finansiering/utlysningar/novel-technologies-solutions-and-systems-to-reduce-the-greenhouse-gas-emissions-of-animal-production-systems
http://formas.se/sv/finansiering/utlysningar/novel-technologies-solutions-and-systems-to-reduce-the-greenhouse-gas-emissions-of-animal-production-systems
https://si.se/utlysningar/bidrag-finansiering/si-sayp-arrangera/
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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. 

 

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/  

 

 
Stiftelsen för Strategisk Forskning¨ 

 

Stiftelsen för Strategisk Forskning inbjuder ansökningar om medel för sitt nyttiggörandepris. 

Detta stöder forskare som aktivt arbetar för ökad samverkan med näringsliv och samhälle och 

som gjort goda nyttiggörandeinsantser. Stiftelsen syftar till att stödja naturvetenskaplig, 

teknisk och medicinsk forskning som har betydelse för utvecklingen av Sveriges framtida 

konkurrenskraft. 

 

Sökande ska inneha, eller ha haft, bidrag och nyttiggörandemedel från stiftelsen under de 

senaste två åren. 

 

Upp till tre stipendier på mellan SEK 50,000 och SEK 100,000 finns tillgängliga. 

 

https://strategiska.se/sok-ssfs-nyttiggorandepris/ 

 

 

JAN 2019 

 

Consortium of Humanities Centers and Institutes 

https://www.lundbeckfonden.com/en/grants/for-applicants/what-you-can-apply-for/
http://www.energimyndigheten.se/utlysningar/ffi-energi--miljo/
https://strategiska.se/sok-ssfs-nyttiggorandepris/
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The Consortium of Humanities Centers and Institutes invites applications for its postdoctoral 

fellowships at the Mahindra Humanities Center. This enables early-career scholars to spend 

one year at the Mahindra Humanities Center at Harvard University to pursue research projects 

and participate in the centre’s activities while focusing on the topic of the migration and 

humanities. Fellows will present a paper at the Mellon seminar on migration and humanities, 

and collaborate on a syllabus and present a seminar in conjunction with a graduate course on 

the literature of migration. 

 

Scholars in any field whose work engages with migration and the humanities may apply. 

Applicants must have received a doctorate or terminal degree in or after May 2016, or be due 

to receive one in a related discipline in or before August 2019. 

 

Fellowships include a stipend worth USD 65,000, medical insurance, additional research 

support of USD 2,500 and a sum of USD 1,500 to cover moving expenses. 

 

Closing date 02 Jan 19 

 

https://chcinetwork.org/opportunities/call-for-applications-deadline-extended-2019-20-

mahindra-humanities-center-postdoctoral-fellowships 

 

 
 

Novo Nordisk Foundation 

The research leader programme open for applications 

 

Deadline for all calls is 8 January 2019 at 14:00 (GMT+1) 

 

The Novo Nordisk Foundation’s new research leader programme within endocrinology and 

metabolism is now open for applications. DKK 120 million has been allocated to research 

leaders in the Nordic countries at different stages of their career. 

 

Please see all calls on the foundation’s website: 

 

Excellence Emerging Investigator: http://novonordiskfonden.dk/da/content/excellence-

emerging-investigator-grant-within-endocrinology-and-metabolism-nordic-region  

 

Ascending Investigator: http://novonordiskfonden.dk/da/content/ascending-investigator-grant-

within-endocrinology-and-metabolism-nordic-region  

 

Distinguished Investigator: http://novonordiskfonden.dk/da/content/distinguished-

investigator-grant-within-endocrinology-and-metabolism-nordic-region  

 

Additionally, a call for up to six postdoctoral fellowships for research abroad is also open for 

applications: 

 

Postdoc for research abroad: http://novonordiskfonden.dk/da/content/postdoctoral-fellowship-

research-abroad-endocrinology-and-metabolism  

 

 
 

https://chcinetwork.org/opportunities/call-for-applications-deadline-extended-2019-20-mahindra-humanities-center-postdoctoral-fellowships
https://chcinetwork.org/opportunities/call-for-applications-deadline-extended-2019-20-mahindra-humanities-center-postdoctoral-fellowships
http://novonordiskfonden.dk/da/content/excellence-emerging-investigator-grant-within-endocrinology-and-metabolism-nordic-region
http://novonordiskfonden.dk/da/content/excellence-emerging-investigator-grant-within-endocrinology-and-metabolism-nordic-region
http://novonordiskfonden.dk/da/content/ascending-investigator-grant-within-endocrinology-and-metabolism-nordic-region
http://novonordiskfonden.dk/da/content/ascending-investigator-grant-within-endocrinology-and-metabolism-nordic-region
http://novonordiskfonden.dk/da/content/distinguished-investigator-grant-within-endocrinology-and-metabolism-nordic-region
http://novonordiskfonden.dk/da/content/distinguished-investigator-grant-within-endocrinology-and-metabolism-nordic-region
http://novonordiskfonden.dk/da/content/postdoctoral-fellowship-research-abroad-endocrinology-and-metabolism
http://novonordiskfonden.dk/da/content/postdoctoral-fellowship-research-abroad-endocrinology-and-metabolism
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International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) 

 

Sommarskola för tillämpad systemanalys vid IIASA i Österrike 

 

Sista ansökningsdag 11 januari 2019 

 

Sommarskola för tillämpad systemanalys vid IIASA i Österrike 

 

International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) erbjuder varje år en 

sommarskola för doktorander genom programmet Young Scientists Summer Program (YSSP) 

där doktoranderna får möjlighet att tidigt knyta band med forskare runt om i världen. 

Sommarskolan äger rum vid slottet Laxenburg i Österrike under perioden 1 juni till 31 augusti 

2019. Forskningsrådet Formas finansierar upp till 4 deltagare från Sverige i sommarskolan 

2019. Ansökningar om deltagande skickas till IIASA, med sista ansökningsdag 11 januari 

2019. 

 

Varje YSSP-deltagare arbetar under sommaren med ett ämne som knyter an till dennes eget 

doktorsarbete och till IIASA:s forskningsagenda, med målet att skriva en vetenskaplig artikel 

som kan publiceras. Alla YSSP-deltagare har en senior forskare från IIASA som personlig 

mentor under vistelsen. Du kan ansöka om: 

 

    du är forskarstuderande 

    din forskning anknyter till något av IIASA:s arbetsområden 

    du är intresserad av interdisciplinär forskning 

    din forskning och karriär kan gynnas av att jobba ihop med ett 50-tal yngre forskare såväl 

som seniora forskare från hela världen 

    du vill utforska hur din forskning kan påverka policy och implementering. 

 

Läs mer här: http://formas.se/sv/Press-Nyheter/Nyheter/Sommarskola-for-tillampad-

systemanalys-vid-IIASA-i-Osterrike 

 

 
Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien  

 

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien inbjuder nomineringar till stipendier ur Stiftelsen 

Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö. Stiftelsens ändamål är 

att främja forskning, teknisk utveckling och företagande som bidrar till uthålligt nyttjande av 

naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald, där stipendiet ska användas för 

uppmuntran och framåtsyftande verksamhet. Förslag som har ett eller flera kännetecknen 

prioriteras: 

 

•vara innovativt: 

 

•utgöra förebild, till exempel i näringslivet; 

 

•utgöra initieringsstöd, till exempel för utprovning av nya idéer eller skapande av nya 

samarbeten, gärna internationella. 

 

http://formas.se/sv/Press-Nyheter/Nyheter/Sommarskola-for-tillampad-systemanalys-vid-IIASA-i-Osterrike
http://formas.se/sv/Press-Nyheter/Nyheter/Sommarskola-for-tillampad-systemanalys-vid-IIASA-i-Osterrike
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Ledamöter i akademin och personer som är verksamma inom forskning, teknisk utveckling 

och företagande, är behöriga att nominera. Personer som har doktorerat kan nomineras och i 

undantagsfall, även doktorander. Yngre forskare som är verksamma i Sverige prioriteras. 

 

Stipendier uppgår till mellan SEK 85,000 och SEK 100,000. 

Closing date: 11 Jan 19 (recurring) 

http://www.ksla.se/senaste-nytt/nyheter/stipendiater-efterlyses/ 

 

 
 

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  

 

 
SU: Ny utlysning av samverkanscheckar 

 

Stockholms universitet har som ambition att stärka och utveckla samverkan med det 

omgivande samhället. Därför satsar Områdesnämnderna och Samverkansavdelningen nu på 

initiering och utveckling av samverkan genom utlysning av samverkanscheckar, vilket även 

tidigare har prövats i ett tvåårigt pilotprojekt. 

 

Denna utlysning sker inom ramen för det nationella Vinnovafinansierade projektet Safir 

(Samverkansfinansiering – Rekommendationer och modeller för ökat nyttiggörande). 

Utlysningen omfattar totalt 1 050 000 kronor under perioden november 2018 - juni 2020. 

Bakgrund och syfte 

 

Genom den kartläggning av samverkan som genomfördes vårterminen 2015, det arbete som 

de lokala samverkanskoordinatorerna genomfört sedan dess, samt inte minst pilotsatsningen 

på samverkanscheckar 2016-2018, har det blivit tydligt att det finns ett behov av ekonomiskt 

stöd för att starta eller fördjupa ömsesidig samverkan med externa parter i det omgivande 

samhället. Med ömsesidig samverkan avses aktiviteter som tillför ett mervärde, exempelvis 

högre kvalitet eller större relevans, både för den akademiska och den externa partens 

verksamhet. Ömsesidigheten är ett nyckelkriterium vid bedömning. 

http://www.ksla.se/senaste-nytt/nyheter/stipendiater-efterlyses/
http://interkult.swea.org/
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Stockholms universitet har som ambition att bidra till uppfyllelsen av Agenda 2030 och de 

globala hållbarhetsmålen, vilket harmonierar med projektet Safirs övergripande mål att testa 

och verifiera former för samverkansfinansiering som möter samhällsutmaningar och bidrar till 

nyttiggörande. Sökande ombedes därför ange vilket eller vilka av de globala målen som det 

planerade projektet kan bidra till att lösa. 

Två typer av checkar kan sökas 

 

Eventcheckar (medel för omkostnader vid organisation av möten som syftar till ny eller 

utvecklad samverkan inom forskning, utbildning eller samhällsutveckling) 

 

    Max 10 000 kr för skäliga externa omkostnader (lokalhyra, catering, resekostnader för SU-

personal eller inbjuden expert, ej lönemedel). 

    Ansökningar lämnas in och behandlas löpande, dock längst t.o.m. mars 2020. Beviljade 

projekt måste vara avslutade och avrapporterade senast 31 maj 2020. 

 

Tvåstegsprojekt (mer omfattande projekt med en test- eller uppstartsfas följd av utveckling 

eller fördjupning) 

 

    Max 100 000 kr/projekt, varav max 50 % kan gå till lön (inkl. LKP, ingen OH beviljas) 

    Ansökan ska inkludera en projektbeskrivning. Projektbeskrivningen ska vara på max 4 A4-

sidor (se instruktion i separat ansökningsblankett). 

    För utbetalning av medel för Fas 2 krävs godkänd avrapportering av Fas 1. 

    Ansökningar lämnas in och bedöms vid 2 tillfällen under VT2019: 15 januari och 3 maj. 

Besked om medelstilldelning lämnas senast 1 februari respektive 17 maj. 

 

Kriterier som ansökningar till båda typerna av checkar ska uppfylla: 

 

    Beskrivning av det ömsesidiga mervärdet för akademisk respektive extern part. Hur bidrar 

projektet till att öka kvaliteten i forskning eller utbildning? 

    Samverkanscheck beviljas ej för verksamhet som kan anses ingå i sökandes ordinarie tjänst. 

Hur kompletterar aktiviteterna i projektet sökandens ordinarie arbetsuppgifter som 

forskare/lärare? 

    Vilka samhällsutmaningar, uttryckta som de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 

(www.globalamalen.se) kan projektet bidra till att lösa? 

    Beviljade projekt måste vara avslutade i april/maj 2020 och slutrapportering klar senast 31 

maj 2020. 

    Intresserade ombedes kontakta Samverkansavdelningen för ett inledande obligatoriskt 

rådgivningsmöte innan ansökan påbörjas. 

 

För mer information och eventuell mötesbokning, kontakta Samverkansavdelningen på 

samverkansstod@su.se eller projektansvariga. 

 

Projektansvariga för Safir vid Stockholms universitet: 

Petra Norling, petra.norling@su.se  

Pierre Bodin, pierre.bodin@su.se  

 
 

Energimyndigheten 

Design för energieffektiv vardag 

mailto:petra.norling@su.se
mailto:pierre.bodin@su.se
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Utlysning nr 2, 2018 – öppen för ansökningar till den 16 januari 2019 

 

Programmet drivs av Energimyndigheten och koordineras av SVID, Stiftelsen Svensk 

Industridesign. 

Design för energieffektiv vardag har en tvärvetenskaplig inriktning. Det utgår från individers 

och gruppers roll i energisystemet och kombinerar energiforskning och utveckling med design 

och beteendevetenskap för att ta fram nya affärsmodeller, kunskap, produkter och tjänster. 

 

 

Den andra utlysningen 2018 riktar sig till projekt som fokuserar på inriktningen Teknik och 

innovation för resurseffektivitet, och som kombinerar energi-, design- och beteendeområden 

för att ta fram nya affärsmodeller, teknik, produkter och tjänster. Stöd kan ges till forsknings-, 

utvecklings-, och demonstrationsprojekt, samt till aktiviteter som syftar till 

kommersialisering, internationalisering och ett ökat nyttiggörande. Projekt som ligger nära en 

marknad välkomnas särskilt. 

 

Utlysningen omfattar cirka 20 miljoner kronor. 

 

http://www.energimyndigheten.se/utlysningar/design-for-energieffektiv-vardag/ 

 

 
 

FORMAS 

Formas inbjuder ansökningar om medel för forskningsprojekt inom djurskydd och 

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

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. 

 

http://www.energimyndigheten.se/utlysningar/design-for-energieffektiv-vardag/
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
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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/ 

 

 
Riksbyggens Jubileumsfond 

The Swedish Foundation for Humanities and Social Sciences invites applications for 

infrastructure for research. This supports initiatives aimed at making possible and promoting 

future research in social sciences and humanities. The following activities are supported: 

 

•establishing new research environments; 

 

•creating platforms where cooperation between the research community and other institutions 

is developed; 

 

•making important archive and library collections available; 

 

•setting up databases. 

 

Professors may apply. Applicants aged 67 and over must be employed by a grant 

administrator approved by the foundation. Researchers from abroad who work in Sweden or 

other countries may be included in applications. 

 

Grants may cover costs of research stays outside Sweden, costs of premises, salaries, 

operating costs, social insurance and pension. 

Closing date 30 Jan 19 

 

https://www.rj.se/en/research-funding/Infrastructure-for-research/ 

 

 
Riksbyggens Jubileumsfond 

 

Stipendier Den Goda Staden 2019 

 

Hela ansökan (ansökningsblankett och bilagor) inlämnas både med post i 3 exemplar (1 

original och 2 kopior), samt skickas per e-post, senast den 31 januari 2019 

 

Riksbyggens Jubileumsfond ”Den Goda Staden” delar ut stipendier för att stödja forskning, 

utveckling och utbildning för bättre boendemiljö inom områden som arkitektur, 

byggnadsteknik, fastighetsförvaltning, energiförsörjning, miljövård, samhälls- och 

trafikplanering. Fondens namn, Den Goda Staden, betecknar en boendemiljö som 

tillfredsställer de enskilda människornas önskemål och behov samtidigt som den harmonierar 

och samverkar med natur och miljö. 

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/
https://www.rj.se/en/research-funding/Infrastructure-for-research/
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https://www.riksbyggen.se/om-riksbyggen/samarbeten/stipendier 

 

 

 
Kungliga Vetenskapsakademien 

 

The Royal Swedish Academy of Sciences, under the Japan Society for the Promotion of 

Science, invites applications for postdoctoral scholarship for research in Japan – standard. 

This enables postdoctoral young researchers to undertake visits to Japan in order to pursue 

collaborative research in social sciences, natural sciences and humanities with corresponding 

researchers at Japanese universities. 

 

Applicants must be a citizen of a country that has diplomatic relations with Japan, and possess 

either Swedish nationality or permanent residency. They must hold a doctorate degree when 

the fellowship goes into effect, which must have been received on or after 2 April 2013 or be 

scheduled to receive a doctorate degree before the fellowship goes into effect. 

 

The scholarship is tenable from 12 to 24 months. It comprises the following: 

 

•round-trip air ticket; 

 

•monthly maintenance allowance of JPY 362,000; 

 

•settling-in allowance of JPY 200,000; 

 

•travel insurance cover. 

 

Closing date 31 Jan 19 

 

http://www.kva.se/sv/utlysningar/stipendier-bidrag/postdoc-scholarships-for-research-in-

japan  

 

 
 

FEB 

 

Clas Groschinskys Minnesfond 

 

Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond delar för 59:e året ut forskningsanslag 

 

Ansökningshandlingar skall vara stiftelsen tillhanda senast 2019-02-01 

 

Anslagen rör medicinsk och social-beteendevetenskaplig forskning. 

 

Prioriterade områden 

 

Medicin: 

 Infektioner 

 Immunterapi mot cancer 

https://www.riksbyggen.se/om-riksbyggen/samarbeten/stipendier
http://www.kva.se/sv/utlysningar/stipendier-bidrag/postdoc-scholarships-for-research-in-japan
http://www.kva.se/sv/utlysningar/stipendier-bidrag/postdoc-scholarships-for-research-in-japan
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 Cancer i bukspottskörteln 

 Akut myeloisk leukemi (inkl. myelodysplastiskt syndrom) 

 

Beteendevetenskaplig- och social forskning: 

 

 Anslag ges generellt till projekt av både teoretisk och tillämpad karaktär, inom fältet 

barns välbefinnande och psykiska hälsa i relation till hemmiljö och pedagogisk 

verksamhet i (för)skola. 

 Stiftelsen prioriterar för 2019 speciellt projekt av tillämpad karaktär rörande barn/unga 

med autismspektrumtillstånd. 

 

All information, ansökningsblanketter och villkor för anslag/stipendier finns från och med 1 

december 2018 på stiftelsens hemsida: www.groschinsky.org  

 

 
University of Connecticut 

 

Humanities fellowships for visiting scholars. 

The University of Connecticut Humanities Institute invites applications for its humanities 

fellowships for visiting scholars. These support individuals in pursuing advanced work in the 

humanities while in residence. 

 

Applicants must have held a PhD for at least four years. 

 

Fellowships include USD 50,000, access to the faculty library and an office for nine or 10 

months. Assistance in locating housing is also provided. 

 

Closing date 01 Feb 19 

 

http://humanities.uconn.edu/applications/ 

 

 
 

Kungl. Vitterhetsakademien 

 

Wallenbergsstiftelsens fond – resestipendier för yngre forskare. 

Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien inbjuder ansökningar om 

resestipendier för yngre forskare ur Wallenbergsstiftelsens fond. Dessa stöder internationella 

resor för yngre forskare inom humaniora och samhällsvetenskap. 

 

Bidrag för konferensresor kräver att stipendiaten är föredragshållare. 

 

Stipendier uppgår till SEK 25,000 var. 

 

Closing date 04 Feb 19 

http://www.vitterhetsakad.se/forskningsstod/aktuella_fonder 

 

 
 

 

http://www.groschinsky.org/
http://humanities.uconn.edu/applications/
http://www.vitterhetsakad.se/forskningsstod/aktuella_fonder
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Swedish Istitute 

Seed funding for cooperation projects in the Baltic Sea region 

 

The next call will be launched in the beginning of November 2018 and close on 5 February 

2019 
 

The Swedish Institute seeks to strengthen Sweden’s relations and develop cooperation with 

the countries around the Baltic Sea and in our immediate area. Swedish organisations can 

apply for funding from the Swedish Institute in order to cooperate with organisations in the 

Baltic Sea region countries and organisations in the EU’s Eastern Partnership countries. The 

project activities that the Swedish Institute supports via ‘seed funding’ must be clearly linked 

to one or more of the challenges identified in the EU Strategy for the Baltic Sea region. 

Projects including countries in the EU Eastern Partnership must also relate to this framework. 

Furthermore, projects should help create conditions for long-term, sustainable relations in the 

region. 

 

https://si.se/en/apply/funding-grants/pi/ 

 

 
 

The Swedish Foundation for International Cooperation in Research and Higher 

Education invites applications for its initiation grants. These support short-term projects 

targeting the building of new and strategically interesting international relationships. Grants 

support internationalisation activities, such as short or long stays abroad for those parties 

involved in the cooperation and for organisers of workshops and conferences to strengthen 

and further develop the cooperation. 

 

Applicants must be active at a university or college in Sweden and have defended their 

doctorates. The principal collaborating party shall be based outside the EU or EFTA area. 

Consortia may also include one or more doctoral students and undergraduates. 

 

Grants are worth up to SEK 150,000 each. Remuneration in lieu of salary is permitted for up 

to six months’ stay abroad for doctoral and postdoctoral students. 

 

Closing date 06 Feb 19 

 

http://www.stint.se/se/program/initiationgrants 

 

 
 

Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning 

 

JSPS Summer Program 

The Swedish Foundation for International Cooperation in Research and Higher Education, in 

association with the Japanese Society for the Promotion of Science, invite applications for 

their summer programme. This enables investigators in the humanities, social sciences and 

natural sciences to pursue collaborative research at Japanese universities and research 

institutes, thereby allowing them to advance their own research while promoting scientific 

progress in both Japan and their respective countries. 

 

https://si.se/en/apply/funding-grants/pi/
http://www.stint.se/se/program/initiationgrants
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Applicants must have Swedish nationality or permanent residency and be current masters- or 

PhD students or newly graduated post-doctorates. They must receive advance acceptance 

from a host researcher and hold a doctorate degree when the program goes into effect, which 

must have been received within six years prior to 1 April 2019. 

 

The awards include round trip airfare, a maintenance allowance of JPY 534,000, a research 

support allowance of JPY 158,500 and insurance. The fellowship duration is two months. 

 

 

FAMAE 

 

Water challenge 2018 

 

Opening in novembre 2018 

Develop simple and innovative solutions to make water cleaner, more accessible for 

everybody, everywhere. 

  

Who can participate in the challenge ? 

It is open to everybody, especially to the Education community (students, professors, 

researchers ...), to the Business world (start-ups, Small & Medium size enterprises…) and to 

the philanthtropic organizations (social entrepreneurs, NGOs …). 

 

What about this € 2M prize ? 

The € 2M prize is a seed funding provided by FAMAE that enables the candidate to either 

turn its original innovative idea into a prototype or a product, and publicize it. Practically 

speaking, this funding shall be used to pay for project related expenses (i.e product 

development costs, people wages, marketing expenses …). 

 

Applications opened until February 15, 2019 

 

https://famae.earth/en/water 

 

 
 

The Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial 

Planning, and Krinova invite applications for their food hack competition. Participants will 

work in teams to set up innovation projects boosted by the latest research and experienced 

mentors, in order to tackle challenges connected to the sustainable development goals defined 

by the UN in the Agenda 2030. 

 

Hackers world-wide may apply. 

 

The prize includes SEK 50,000 and further coaching from Krinova. 

Closing date 15 Feb 19 

 

https://www.foodhack.nu/ 

 

 
 

https://famae.earth/en/water
https://www.foodhack.nu/
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Energimyndigheten och Svenskt Kunskapscentrum för Förnybara Drivmedel (f3), 

inbjuder ansökningar om medel för systeminriktade analyser för hållbara förnybara 

drivmedel, ur samverkansprogrammet förnybara drivmedel och system. Detta syftar till att 

öka kunskapen om förutsättningarna för att försörja ett framtida transportsystem med 

miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbara förnybara drivmedel. Fokus i 

forskningsprojekten ska vara frågeställningar som är begränsande för eller har stor inverkan 

på respektive drivmedels hållbarhet och potential för att bidra till en hållbar transportsektor. 

Projekt ska fokusera på följande mål: 

 

•Sverige uppfyller uppsatta mål om reduktion av växthusgaser orsakade av transportsektorn 

på kort och lång sikt; 

 

•förnybara drivmedel produceras på ett hållbart sätt och med högsta möjliga effektivitet; 

 

•utformning av styrmedel för omställning till förnybara drivmedel i transportsektorn sker så 

att dessa är effektiva, motverkar suboptimering och skapar goda förutsättningar för 

omställning av transportsektorn; 

 

•industriella aktörer investerar i hållbar omvandling av förnybara resurser till drivmedel, 

produkter och energi; 

 

•forskning och utveckling inom området bedrivs effektivt och i samverkan, för högsta möjliga 

nytta av insatta medel. 

 

Forskningsgrupper bestående av minst två organisationer som forskar, arbetar med eller har 

nytta av systeminriktade analyser i deras arbete. Särskilt välkomnas forskningsprojekt som 

drivs av flera olika aktörer tvärsektoriellt i exempelvis en värdekedja, gärna tillsammans med 

potentiella mottagare av resultaten. Deltagande av små- och medelstora företag, samverkan 

med internationella aktörer, samt samverkan mellan olika akademiska kompetenser eller 

mellan akademi och industri, uppmuntras. 

 

Den totala budgeten är SEK 15 miljoner. Stöd uppgår till 100 procent för aktörer med icke-

ekonomisk verksamhet och för grundforskning, 70 procent för genomförbarhetsstudier och 

industriell forskning samt 45 procent för experimentell forskning. Medfinansiering krävs. 

 

Closing date 21 Feb 19 

 

http://www.energimyndigheten.se/utlysningar/var-med-och-utveckla-anvandningen-av-

hallbara-fornybara-drivmedel-genom-systemanalyser/ 

 

 
 

 

MAR 

 

Mistra 

70 miljoner kronor till forskning om minskad exponering för farliga kemikalier 

 

Ansökan ska vara Mistra tillhanda senast måndagen den 4 mars 2019 kl 16.00. 

 

http://www.energimyndigheten.se/utlysningar/var-med-och-utveckla-anvandningen-av-hallbara-fornybara-drivmedel-genom-systemanalyser/
http://www.energimyndigheten.se/utlysningar/var-med-och-utveckla-anvandningen-av-hallbara-fornybara-drivmedel-genom-systemanalyser/
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Människor och miljö blir fortfarande förgiftade av kemikalier som läcker ut vid tillverkning, 

användning och omhändertagande av produkter. Mistra satsar därför 70 miljoner kronor på ett 

nytt forskningsprogram som skall bidra till en minskad exponering för farliga kemikalier för 

människa och miljö. 

 

 Information om utlysningen finns på https://www.mistra.org/forskningsprogram/design-for-

minskad-exponering-for-farliga-kemikalier 

 

 
 

Mistra 

54 MSEK till forskning om miljökommunikation 

 

Ansökningar ska vara Mistra tillhanda senast onsdagen den 6 mars kl 16.00. 

 

Mistra utlyser medel till ett nytt forskningsprogram som ska vidareutveckla förståelsen för hur 

kopplingen mellan kunskap och handling ser ut. Ett utvecklat tvärvetenskapligt samarbete 

mellan forskargrupper inom en rad olika discipliner förväntas. Forskningen ska också baseras 

på samverkan med intressenter av olika slag. 

 

Fullständig information finns på 

https://www.mistra.org/forskningsprogram/miljokommunikation 

 

 
 

Vinnova  

Vinnova inbjuder ansökningar om medel ur programmet social innovation – utveckla och 

testa. Dessa syftar till att utveckla och testa sociala innovationer som bidrar till positiv 

samhällsutveckling. Projekt ska skapa nya, smarta lösningar som leder till positiva 

samhällseffekter och sprids så att många kan tillgodogöra sig nyttan. Nyttan ska i första hand 

uppstå i Sverige. 

 

Behöriga att söka är juridiska sociala entreprenörer eller intraprenörer i nya eller etablerade 

företag, idéburna organisationer och offentlig verksamhet. Projekt som beviljats bidrag i steg 

1 kan också söka. 

 

Bidrag uppgår till SEK 300,000. 

 

Closing date 06 Mar 19 

 

https://www.vinnova.se/e/social-innovation-utveckla-och-testa/steg-1-2019/ 

 

 
 

British Academy 

 

The British Academy, supported by the UK Government’s National Productivity Investment 

Fund, invites applications for its global professorships. These enable world-class scholars in 

the humanities and social sciences to further their individual research goals while 

strengthening the UK research base and advancing the research goals and strategies of their 

https://www.mistra.org/forskningsprogram/design-for-minskad-exponering-for-farliga-kemikalier
https://www.mistra.org/forskningsprogram/design-for-minskad-exponering-for-farliga-kemikalier
https://www.mistra.org/forskningsprogram/miljokommunikation
https://www.vinnova.se/e/social-innovation-utveckla-och-testa/steg-1-2019/
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UK host universities. The partnerships aim to demonstrate and further enhance the UK’s 

commitment to international research partnerships and collaboration as well as strengthen the 

UK’s research capacity and capability. 

 

Internationally-recognised mid-career to senior researchers active in any field within the 

social sciences or the humanities who are currently employed outside the UK may apply. 

Applicants must either be in a permanent, full-time or part-time, position at their home 

institution overseas or have a fixed-term position for the duration of the professorship. They 

must be available to take up a long-term secondment or employment at an eligible UK 

university or research institution. The British Academy does not have a preferred model for 

the balance of time to be spent between research and teaching, which may vary over the 

course of the award and will depend on the UK host institution’s needs. 

 

A maximum of 10 scholarships, worth up to £750,000 each over three years are available. The 

costs of the fourth year are expected to be committed in full by the UK host institution. 

Awards are expected to run for four years each. 

 

Closing date 06 Mar 19 

 

https://www.thebritishacademy.ac.uk/programmes/global-professorships  

 

 
 

Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien 

 

Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien inbjuder ansökningar om 

gästföreläsaranslag. Dessa ger universitet och högskolor möjlighet att inbjuda internationella 

gästföreläsare som inom sitt område intar en ledande ställning genom nya metoder och idéer, 

och som därigenom kan tänkas stimulera svensk forskning. 

 

Behöriga att söka är institutioner inom de humanistiska, samhällsvetenskapliga, juridiska och 

teologiska fakulteterna. 

 

Akademien ser gärna att flera universitet och högskolor i rimlig utsträckning enas om en eller 

flera gästföreläsare. 

 

Anslag täcker resa till Sverige samt resor och uppehälle i Sverige. 

 

Closing date 11 Mar 19 

 

http://www.vitterhetsakad.se/forskningsstod/anslag#forelasare  

 

 
 

Vetenskapsrådet 

 

*** This opportunity will be available soon. The next call is expected to open 13 February 

and close 19 March 2019. The following information is subject to change. *** 

 

https://www.thebritishacademy.ac.uk/programmes/global-professorships
http://www.vitterhetsakad.se/forskningsstod/anslag#forelasare
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The Swedish Research Council invites applications for its project grants for humanities and 

social sciences. These enable researchers to conduct a research project related to humanities 

and social sciences. 

 

Individual researchers, who have obtained their PhD from a Swedish or foreign institution by 

the closing date, may apply. Applicants must spend at least 20 per cent full-time equivalent on 

the project. Grants must be administered by a Swedish university or other public institution. 

Up to six participating researchers may be included in the application. These are not required 

to be employed by a Swedish institution. 

 

Grants are worth between SEK 400,000 and SEK 1.5 million per year each for between one 

and four years, and may cover all project related costs, including salaries, materials, travel, 

publication costs and small equipment. 

 

Closing date 19 Mar 19 

 

https://vr.se/english/calls-and-decisions/calls/calls/2018-11-07-research-project-grant-within-

humanities-and-social-sciences.html 

 

 

https://vr.se/english/calls-and-decisions/calls/calls/2018-11-07-research-project-grant-within-humanities-and-social-sciences.html
https://vr.se/english/calls-and-decisions/calls/calls/2018-11-07-research-project-grant-within-humanities-and-social-sciences.html

