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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 

 

JAN 2019 

 

 
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 

 

http://www.su.se/forskningsstod
mailto:info@fs.su.se
http://www.su.se/medarbetare/service/forskning/finansiering/utlysningar
https://www.rj.se/en/research-funding/Infrastructure-for-research/
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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. 

 

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  

 

 
 

Wenner-Gren Stiftelserna 

 

Stipendier för postdoktoral utbildning 

 

Wenner-Gren Fellow-stipendierna är stiftelsernas mest exklusiva program och avsikten är att 

ge unga forskare möjlighet att erhålla kvalificerad postdoktoral utbildning utomlands under 3 

år samt att därefter (efter förnyat ansökningsförfarande) bedriva forskningsverksamhet i 

Sverige under 2 år. 

a. Stipendietiden utomlands omfattar högst 3 år. 

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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Om postdoktorsutbildningen utomlands planeras för kortare tid än 3 år skall detta särskilt 

motiveras i ansökan. Kontakta i så fall sekretariatet för att få upplysning om vilka regler som 

gäller. 

 

Stipendiet skall påbörjas under perioden 1 juli - 31 december under året det beviljas. 

 

b. Efter stipendietidens utgång söker stipendiaten anslag för två års lön som forskare vid 

svensk institution. 

 

Ansökan skall göras i Wenner-Gren Stiftelsernas ansökningsportal senast den 31 januari kl 

23:59. 

 

https://www.swgc.org/sarskilda-stipendier.aspx 

 

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 

 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. 

https://www.swgc.org/sarskilda-stipendier.aspx
http://www.groschinsky.org/
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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 

 

 
 

 

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/ 

 

http://humanities.uconn.edu/applications/
http://www.vitterhetsakad.se/forskningsstod/aktuella_fonder
https://si.se/en/apply/funding-grants/pi/
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Svenska institutet 

 

Stöd för projektinitiering i Östersjöregionen 

 

Svenska institutet arbetar för att stärka Sveriges relationer och utveckla samarbeten med 

länderna runt Östersjön och i vårt närområde. Du som representerar en svensk organisation 

kan söka stöd från Svenska institutet för att samarbeta med organisationer i länderna runt 

Östersjön samt Ryssland och länderna i EU:s Östliga partnerskap. 

 

Den projektverksamhet som Svenska institutet stöder inom stödformen ”Projektinitiering” ska 

ha en tydlig koppling till någon eller några av utmaningarna identifierade i EU:s strategi för 

Östersjöregionen. Ett projekt som innehåller länder inom EU:s Östliga partnerskap ska även 

relatera till detta ramverk. Projekten ska också bidra till att skapa förutsättningar för 

långsiktiga och hållbara relationer i Östersjöregionen. 

 

    Ansökningsbelopp: Från 100 000 kr till 500 000 kr. 

    Projektet kan pågå som längst 18 månader. 

 

Utlysningen för projektinitiering stänger kl. 15:00 svensk tid den 5 februari 2019. 

 

https://si.se/utlysningar/bidrag-

finansiering/projektinitiering/?utm_source=rule&utm_medium=email&utm_campaign=swedi

sh%20Institute%20funding%20for%20Baltic%20Sea%20region%20cooperation  

 
 

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 

https://si.se/utlysningar/bidrag-finansiering/projektinitiering/?utm_source=rule&utm_medium=email&utm_campaign=swedish%20Institute%20funding%20for%20Baltic%20Sea%20region%20cooperation
https://si.se/utlysningar/bidrag-finansiering/projektinitiering/?utm_source=rule&utm_medium=email&utm_campaign=swedish%20Institute%20funding%20for%20Baltic%20Sea%20region%20cooperation
https://si.se/utlysningar/bidrag-finansiering/projektinitiering/?utm_source=rule&utm_medium=email&utm_campaign=swedish%20Institute%20funding%20for%20Baltic%20Sea%20region%20cooperation
http://www.stint.se/se/program/initiationgrants
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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. 

 

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. 

 

 
 

Myndigheten för arbetsmiljökunskap 

 

Sista ansökningsdag är 10 februari 2019 

 

Myndigheten för arbetsmiljökunskap söker ett antal experter för att genomföra 

kunskapssammanställningar inom sex olika projekt, som ingår i två program: 

 

1. Friska och välmående arbetsplatser 

https://www.mynak.se/om-oss/utlysningar/program-1-friska-och-valmaende-

arbetsplatser/ 

 

2. Framtidens arbetsmiljö i Sverige 

https://www.mynak.se/om-oss/utlysningar/program-2-framtidens-arbetsmiljo-i-

sverige/ 

 

Arbetet med kunskapssammanställningarna påbörjas första mars 2019 och ska vara avslutat 

senast sista oktober 2019. Experterna kommer ingå i en projektgrupp vid Myndigheten med 

en analytiker som processledare, en kommunikatör och biblioteksstöd för genomförande av 

sökningar och sammanställning av artikellistor samt tryckning. Det ska finnas en styrgrupp 

bestående av generaldirektör, enhetschef för analys och kommunikation och 

kommunikationschef. Experterna väljer själva var de vill genomföra arbetet, ett par fysiska 

möten i Gävle per sammanställning kommer att genomföras där ersättning för resor och 

eventuell logi utgår. Positivt om experterna vill förlägga en del av arbetstiden vid 

Myndighetens säte i centrala Gävle, dock ej ett krav, för att skapa ett nära samarbete mellan 

experterna och myndighetens personal samt bidra till att skapa en levande kunskapsmiljö. 

 

För varje kunskapssammanställning rekryteras två experter. Man kan söka uppdragen som 

enskild expert eller direkt söka tillsammans med en medsökande. Timersättning utgår och 

uppskattningen av uppdragets omfattning specificeras för respektive projekt i dialog med 

experterna för att säkerställa rimlig omfattning och detaljerat fokus. 

 

https://www.mynak.se/om-oss/utlysningar/program-1-friska-och-valmaende-arbetsplatser/
https://www.mynak.se/om-oss/utlysningar/program-1-friska-och-valmaende-arbetsplatser/
https://www.mynak.se/om-oss/utlysningar/program-2-framtidens-arbetsmiljo-i-sverige/
https://www.mynak.se/om-oss/utlysningar/program-2-framtidens-arbetsmiljo-i-sverige/
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Arbetet avrapporteras med en kunskapssammanställning i form av en rapport, konkreta råd till 

arbetsplatser utifrån sammanställningen och, i någon form, medverkan i kunskapsspridning 

till arbetsplatser (ex. film, seminarium, dialogfrågor eller liknande enligt överenskommelse). 

 

 
 

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/ 

 

 
Länsförsäkringars Forskningsfond: Forskningsprojekt om klimatanpassning 

 

Steg 1 av ansökningsprocessen öppnas den 7:e januari 2019 och stängs den 20:e februari 

2019 kl.14. Steg 2 av ansökningsprocessen för de sökande som går vidare öppnas den 7:e 

mars 2019 

https://famae.earth/en/water
https://www.foodhack.nu/
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Länsförsäkringars Forskningsfond utlyser forskningsmedel för forskning på temat klimat, 

med inriktning mot incitament, styrmedel och samverkan för minskad klimatpåverkan och 

ökad klimatanpassning. Ansökningar med fokus på den finansiella sektorn, särskilt bank- och 

försäkringsaktörer, prioriteras. 

 

 

Klimatförändringar berör en lång rad samhällsaktörer och kan förstås, behandlas och 

undersökas utifrån samtliga hållbarhetsdimensioner (miljömässiga, ekonomiska och sociala). 

Forskningsfonden efterfrågar forskningsprojekt som har en tydlig koppling till olika aspekter 

för minskad klimatpåverkan och ökad klimatanpassning. Relevanta frågeställningar är sådana 

som på olika sätt berör 1) styrmedel, t.ex. styrmedel och effekter (såsom beteendeförändring), 

2) incitament, t.ex. kompensationsmekanismer, och 3) samverkanskonstellationer, t.ex. mellan 

olika myndigheter, mellan centrala och lokala organ, mellan samhälle och näringsliv. 

 

https://www.lansforsakringar.se/stockholm/privat/om-oss/hallbarhet--

forskning/forskning/klimatanpassning/utlysning-forskningsprojekt-om-klimatanpassning/  

 
 

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. 

 

https://www.lansforsakringar.se/stockholm/privat/om-oss/hallbarhet--forskning/forskning/klimatanpassning/utlysning-forskningsprojekt-om-klimatanpassning/
https://www.lansforsakringar.se/stockholm/privat/om-oss/hallbarhet--forskning/forskning/klimatanpassning/utlysning-forskningsprojekt-om-klimatanpassning/
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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 

 

Henning och Johan Throne-Holsts stiftelse 

 

Stipendier för studier utomlands inom human nutrition och stipendier för gästforskare 

 

Henning och Johan Throne-Holsts stiftelse bildades 1976 genom en donation från 

Aktiebolaget Marabou. Stiftelsens syfte är att främja forskning inom human nutrition och 

näraliggande vetenskaper i Sverige och Norge. Stiftelsen delar årligen ut 1 - 2 miljoner SEK. 

 

  

 

Under 2019 utlyser stiftelsen följande stipendier för forskning inom human nutrition och 

näraliggande vetenskaper: 

 

    Postdoc stipendier för forskning utanför den sökandes eget land. Stipendierna kan beviljas 

företrädesvis inom 6 år efter disputationen och avser att täcka forskarens kostnader för resa 

och uppehälle under ca 1år. Bidrag för medföljande kan även ingå. 

    Stipendier till postdocs för kortare vistelse vid utländskt forskningscentrum som den 

sökande eller hemmainstitutionen har samarbete med för att ge möjlighet att genomföra 

speciella delstudier eller lära speciell teknik. 

    Stipendier till forskarstuderande som behöver studera vid ett internationellt ledande 

centrum som ett led i sin forskarutbildning. Stipendierna beviljas för en period av 3 – 12 

månader. 

    Gästforskarstipendium till internationellt framstående forskare som är villig att arbeta i 

svenska eller norska forskargrupper under 1 – 6 månader för att stimulera kvaliteten i 

gruppens forskning. 

 

Ansökan för 2019 skall inlämnas senast 1 mars 2019 

 

För ansökningsformulär och ytterligare information se stiftelsens hemsida 

( www.throneholst.org ) eller kontakta Marianne Lindblom, tel  +46 70 375 38 34, e-mail 

info@throneholst.org  

 

 
 

 

 

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/
http://www.throneholst.org/
mailto:info@throneholst.org
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KAW utlyser postdok-program för vistelse vid NTU Singapore 

 

Sista ansökningsdag: 1 mars 2019. 

 

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. 

 

Ansökan om postdok vid NTU öppnar 1 februari och stänger 1 mars 2019. 

 

Läs mer om respektive postdok-program och ansök: 

 

1. The Wallenberg Foundation Postdoctoral Fellowships at Nanyang Technological 

University (NTU) Singapore (http://kaw.wallenberg.org/utlysningar/wallenberg-

foundation-postdoctoral-fellowships-nanyang-technological-university-ntu  ) 

2. The Wallenberg Foundation scholarship program for postdoctoral studies at 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) and Broad Institute 

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

postdoctoral-studies-massachusetts-institute ) 

3. The Wallenberg Foundation Postdoctoral Scholarship Program at Stanford University 

( http://kaw.wallenberg.org/utlysningar/wallenberg-foundation-postdoctoral-

scholarship-program-stanford-university ) 

 

För dessa KAW-utlysningar behövs inte rektors stöd! 

 

 
 

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. 

 

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 

 

 

http://kaw.wallenberg.org/utlysningar/wallenberg-foundation-postdoctoral-fellowships-nanyang-technological-university-ntu
http://kaw.wallenberg.org/utlysningar/wallenberg-foundation-postdoctoral-fellowships-nanyang-technological-university-ntu
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
http://kaw.wallenberg.org/utlysningar/wallenberg-foundation-postdoctoral-scholarship-program-stanford-university
http://kaw.wallenberg.org/utlysningar/wallenberg-foundation-postdoctoral-scholarship-program-stanford-university
https://www.mistra.org/forskningsprogram/design-for-minskad-exponering-for-farliga-kemikalier
https://www.mistra.org/forskningsprogram/design-for-minskad-exponering-for-farliga-kemikalier
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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 

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 

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


 
Forskningsstöd  12 

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  

 

 
 

Wenner-Gren Stiftelserna 

 

Gästforskarstipendier 

 

Stipendierna är avsedda att underlätta för utländska seniora forskare att verka i Sverige. 

Svensk forskare som är värd för utländsk forskare. Den utländska seniora forskaren skall ha 

avlagt doktorsexamen tidigare än fem år före ansökningstillfället (=sista ansökningsdag), dvs 

examen är mer än fem år gammal (jfr Postdoktorsstipendier för utbildning i Sverige). 

Sökanden kan endast inlämna en ansökan om gästforskare vid varje ansökningstillfälle. 

Sökande som vid ansökningstillfället innehar stöd från stiftelserna för en gästforskare kan ej 

söka för annan gästforskare. 

 

Ansökningstid: 10 mars och 1 oktober (ansökan ska vara oss tillhanda senast den 10 mars kl 

23:59 eller 1 oktober kl. 23:59 - se "villkor och ansökningsförfarande" längre ned på sidan). 

 

https://www.swgc.org/gastforskarstipendier.aspx 

 

Sabbatsstipendier 

 

Stipendierna är avsedda att möjliggöra för svensk senior forskare, vanligen professor, att 

verka vid utländsk vetenskaplig institution. 

Svensk medborgare, eller utländsk medborgare med permanent uppehållstillstånd i Sverige. 

Sökanden skall ha avlagt doktorsexamen tidigare än fem år före ansökningstillfället (=sista 

ansökningsdag), dvs examen är mer än 5 år gammal. 

 

Ansökningstid: 10 mars och 1 oktober (ansökan ska vara oss tillhanda senast den 10 mars kl 

23:59 eller 1 oktober kl 23:59 - se "villkor och ansökningsförfarande" längre ned på sidan). 

 

https://www.swgc.org/sabbatsstipendier.aspx  

 

Resestipendier 

 

Stipendierna är avsedda för kortare tids besök utomlands för aktivt deltagande i 

internationella kongresser, symposier, workshops och kurser. Medel ges inte för 

forskningsvistelser utomlands. 

https://www.thebritishacademy.ac.uk/programmes/global-professorships
https://www.swgc.org/gastforskarstipendier.aspx
https://www.swgc.org/sabbatsstipendier.aspx
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vensk forskare som vid ansökningstillfället (sista ansökningsdag) avlagt doktorsexamen, inte 

fyllt 40 år och är verksam i Sverige, eller utländsk disputerad forskare som vid 

ansökningstillfället vistats i Sverige i mer än 1 år och inte fyllt 40 år. 

 

Ansökningstid: Stipendierna kan sökas två gånger om året nämligen 10 mars för resor 1 juli 

innevarande år - 30 juni nästkommande år, och 1 oktober för resor 1 januari - 31 december 

nästkommande år. 

 

https://www.swgc.org/reseanslag.aspx  

 

 
 

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  

 

 
 

The Fondation ARC 

 

 

The Fondation ARC pour la recherche sur le cancer, France, is launching the 2019 edition of 

the "Leader de demain en oncology" call for projects. 

 

The aim of this ambitious program is to attract new talent scientist, proficient and leader in 

their field to France to install their research teams and develop the most innovative 

translational research projects in oncology. 

 

The Fondation ARC considers this call for projects as a real partnership with the research 

structures and expects from them a significant investment in terms of resources and support 

for the candidate (premises, operating resources, technological environment in line with the 

achievement of the project…). 

 

https://www.swgc.org/reseanslag.aspx
http://www.vitterhetsakad.se/forskningsstod/anslag#forelasare
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In this edition, the ARC Foundation will devote up to 1.5 million euros over 5 years to 

support the installation of a researcher and his team, as well as the implementation of their 

research program. 

 

French research structures with a team implementation project will present a candidate and a 

complete scientific file. 

 

  

The notice of the call for projects can be downloaded from the Fondation ARC website: 

 

https://www.fondation-arc.org/leaders-2019  

 

Application form duly completed must be submitted by 14 March 2019 at the latest 

 
 

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. *** 

 

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 

 

 
 

Novo Nordisk Foundation 

 

The deadline for application is March, 19 2019 at 14.00 

 

Symposia:  

The objective of the Novo Nordisk Foundation Symposia is to provide leading as well as 

younger researchers with opportunities to present and discuss the newest research within their 

fields. 

 

https://www.fondation-arc.org/leaders-2019
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
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The symposia will be planned in cooperation with the Novo Nordisk Foundation and are to be 

held at the conference facilities at the Novo Nordisk Foundation in Hellerup, Denmark. 

 

The symposia can be attended by up to 150 participants. 

 

The Novo Nordisk Foundation offers funding for up to two one-day symposia to be held in 

2020. 

https://novonordiskfonden.dk/da/grants/novo-nordisk-foundation-symposia/ 

 

 

Conferences, Symposia and Workshops:  

 

The objective of the Conferences, Symposia and Workshops programme is to promote 

knowledge sharing and networking activities. These grants facilitate this by providing leading 

researchers as well as younger ones and students with opportunities to present and discuss the 

newest research and innovation activities within their fields. The aim is to support medium-

sized events with a duration of 2-3 days typically. 

 

The events can be located at hospitals or universities and are organized by the researchers 

themselves. Typical examples of supported events are scientific conferences, innovation days, 

or student-organized events, all aiming at promoting knowledge-sharing and networking. 

 

The events for the current call can be held between October 2019-December 2020. The 

programme is biannual, so events for 2021 and on may also apply at one of the upcoming 

calls of the programme. 

 

https://novonordiskfonden.dk/da/grants/conferences-symposia-and-workshops/ 

 

 
 

Energimyndigheten: stöd för forskning om Människa, energisystem och samhälle 

 

Utlysningen är öppen till och med den 20 mars 

 

Forskning med samhällsvetenskapliga, humanistiska eller tvärvetenskapliga perspektiv på 

utmaningarna inom energisystemen kan ansöka om stöd i utlysningen, som totalt omfattar 80 

miljoner kronor. 

 

Forskningsprojekten kan till exempel handla om aktörer inom näringsliv, offentlig sektor, 

akademi och civilsamhälle såväl som enskilda människor och deras val, beslut och handlande 

som har med energi- och klimatfrågor att göra. Andra tänkbara frågeställningar kan innefatta 

samspelslösningar och motsättningar mellan aktörer, teknik och institutioner inom energi- och 

innovationssystemen. Forskningsprojekten kan även behandla energi- och klimatpolitiska 

aktörer och frågor som kan bidra till Parisavtalets genomförande. Frågor som rör energi- och 

klimatfrågornas koppling till geopolitik och trygg energiförsörjning samt internationalisering 

och konkurrenskraft ingår i detta. 

 

Energimyndigheten välkomnar dessutom forskning med ett jämställdhets- och 

rättviseperspektiv på energi- och klimatfrågorna. 

 

https://novonordiskfonden.dk/da/grants/novo-nordisk-foundation-symposia/
https://novonordiskfonden.dk/da/grants/conferences-symposia-and-workshops/


 
Forskningsstöd  16 

http://www.energimyndigheten.se/utlysningar/sok-stod-for-forskning-om-manniska-

energisystem-och-samhalle/  

 
 

APR 

 

The BBVA Foundation 

 

The BBVA Foundation Awards for Biodiversity Conservation seek to recognize and support 

the work done by conservationist organizations, institutions and agencies in carrying forward 

environmental conservation policies and projects, and the efforts of communication 

professionals who have placed their abilities at the service of protecting our natural heritage. 

 

The awards take in three categories: 

 

    BBVA Foundation Award for Biodiversity Conservation in Spain. A single award 

comprising 250,000 euros, a diploma and a commemorative artwork. 

    BBVA Foundation Worldwide Award for Biodiversity Conservation. A single award 

comprising 250,000 euros, a diploma and a commemorative artwork. 

    BBVA Foundation Award for Knowledge Dissemination and Communication in 

Biodiversity Conservation in Spain. A single award comprising 80,000 euros, a diploma and a 

commemorative artwork. 

 

The submission period for these awards closes on Friday, April 5, 2019 at 12:00 (Spanish 

mainland time) 

 

https://www.biophilia-fbbva.es/en/premios/14th-edition-biodiversity-conservation-awards/  

 
 

MAJ 

 

Svenska institutet 

 

Tredjelandssamverkan i Östersjöregionen 

Med stödformen tredjelandssamverkan i Östersjöregionen riktar sig Svenska institutet till 

svenska organisationer som vill söka medel för att inkludera aktörer från länderna i EU:s 

Östliga partnerskap och Ryssland i pågående EU-projekt eller flaggskepp inom EU:s strategi 

för Östersjöregionen. 

 

Stödformen syftar till att skapa förutsättningar för ömsesidiga och långsiktiga samarbeten 

mellan aktörer i Sverige och övriga EU-länder i Östersjöregionen samt Ryssland och länderna 

i EU:s östliga partnerskap. Målet är också att utlysningens programländer får ökad kunskap 

om och tillgång till EU:s strukturer och nätverk. Detta ska stärka möjligheterna till 

internationellt samarbete på lång sikt och innebär också att pågående EU-projekt/flaggskepp 

får en bredare ansats och en ny dimension. 

 

Projekten ska ha en tydlig koppling till policyer i regionen: EU:s strategi för Östersjöregionen 

och/eller Östliga partnerskapet. 

 

http://www.energimyndigheten.se/utlysningar/sok-stod-for-forskning-om-manniska-energisystem-och-samhalle/
http://www.energimyndigheten.se/utlysningar/sok-stod-for-forskning-om-manniska-energisystem-och-samhalle/
https://www.biophilia-fbbva.es/en/premios/14th-edition-biodiversity-conservation-awards/
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    Ett projekt kan få maximalt 350 000 kr för ett år eller maximalt 700 000 kr för två år. Det 

lägsta belopp som kan sökas, oavsett längd på projektet, är 200 000 kr. 

    Projektet kan pågå i maximalt två år. Projektet måste vara minst 6 månader långt och ska 

sluta ungefär samtidigt som huvudprojektet. 

 

En utlysning kommer att öppna under våren 2019 och stänger i slutet av maj. 

 

https://si.se/utlysningar/bidrag-finansiering/tredjelandssamverkan-i-

ostersjoregionen/?utm_source=rule&utm_medium=email&utm_campaign=swedish%20Instit

ute%20funding%20for%20Baltic%20Sea%20region%20cooperation  

 

 
 

Stockholms universitet: 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. 

 

For information in English, please see documents below or contact samverkansstod@su.se . 

 

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. 

 

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. 

https://si.se/utlysningar/bidrag-finansiering/tredjelandssamverkan-i-ostersjoregionen/?utm_source=rule&utm_medium=email&utm_campaign=swedish%20Institute%20funding%20for%20Baltic%20Sea%20region%20cooperation
https://si.se/utlysningar/bidrag-finansiering/tredjelandssamverkan-i-ostersjoregionen/?utm_source=rule&utm_medium=email&utm_campaign=swedish%20Institute%20funding%20for%20Baltic%20Sea%20region%20cooperation
https://si.se/utlysningar/bidrag-finansiering/tredjelandssamverkan-i-ostersjoregionen/?utm_source=rule&utm_medium=email&utm_campaign=swedish%20Institute%20funding%20for%20Baltic%20Sea%20region%20cooperation
mailto:samverkansstod@su.se
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Tvåstegsprojekt (mer omfattande projekt med en test- eller uppstartsfas följd av utveckling 

eller fördjupning) 

 

    Max 100 000 kr/projekt, varav max 50 % (av det sökta beloppet OBS!) 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  

 

 

mailto:samverkansstod@su.se
mailto:petra.norling@su.se
mailto:pierre.bodin@su.se

