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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 

 

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.su.se/forskningsstod
mailto:info@fs.su.se
http://www.su.se/medarbetare/service/forskning/finansiering/utlysningar
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 

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

 

 
 

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  

 

 
 

Riksbankens Jubileumsfond erbjuder platser på kurs i digital humaniora, Oxford 

 

Ansökan till kursen ska vara inskickad senast den 11 mars klockan 16.00 

 

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) erbjuder i samarbete med universitetet i Oxford 25 platser 

på en sommarskola i digital humaniora. 

 

Årets sommarskola i digital humaniora blir den tredje av totalt fyra av RJ:s planerade 

samarbeten med universitetet i Oxford. Sommarskolan erbjuder föreläsningar av experter 

inom digitalisering, varvat med flera olika workshops som löper under en veckas tid. Kursen 

äger rum 22–26 juli. RJ bekostar boende, resa och kursavgift. 

 

Utlysningen gäller inte bara för disputerade forskare, utan även doktorander kan söka. 

Ansökan ska bestå av ett brev där forskaren definierar sitt behov av utbildningen och 

kopplingen till sin forskning. 

 

https://www.swgc.org/reseanslag.aspx
http://www.vitterhetsakad.se/forskningsstod/anslag#forelasare
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– Hittills har vi haft ett högt söktryck på den här kursen som fyller ett behov bland humanister 

att höja kompetensen och uppdatera sina kunskaper inom det digitala området, säger Robert 

Hamrén, ansvarig för satsningen på RJ. 

 

Avgörande kraven vid RJ:s beslut är det vetenskapliga behovet av sommarskolan i relation till 

forskningen som den sökande bedriver. Forskare med störst behov och mest nytta av kursen 

erbjuds en av platserna. 

 

https://www.rj.se/Utlysningar/Aktuella-utlysningar/sommarskola-i-digital-humaniora-oxford/ 

 

 
 

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…). 

 

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 

 
 

RJ "Mixade metoder: innovativ metodutveckling inom humaniora och 

samhällsvetenskap" 

 

Sista ansökningsdatu: 2019-03-15 16:00 

 

Den digitala tekniken ställer forskningen inom humaniora och samhällsvetenskap inför en rad 

nya utmaningar och möjligheter. Mängden av och tillgängligheten till digital information 

växer. Utmaningarna för forskningen är såväl av metodisk som vetenskapsteoretisk art. Både 

möjligheter och begränsningar i de hittills använda standardmetoderna uppmärksammas i takt 

https://www.rj.se/Utlysningar/Aktuella-utlysningar/sommarskola-i-digital-humaniora-oxford/
https://www.fondation-arc.org/leaders-2019
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med att nya sätt introduceras för att i större omfattning, med ökad hastighet och bättre 

precision analysera texter, bilder och ljud. Förändringen ställer också nya krav på teknisk 

kompetens, infrastrukturer för lagring och tillgängliggörande, liksom på samarbeten över 

disciplinära och nationella gränser. 

 

Till följd av denna förändring finns inom forskningen potential till innovativa kombinationer 

av kvalitativa och kvantitativa metoder, holistisk förståelse av samhälleliga fenomen samt till 

en fruktbar utveckling av traditionella humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv. Ett 

samlingsnamn för dessa tillvägagångssätt är ofta mixed methods research. 

 

Utlysningen riktar sig till forskning som utvecklar eller tillämpar nyskapande metoder samt 

till projekt som har mer metaorienterade perspektiv. Satsningen syftar till att förbättra 

forskarnas möjligheter att kritiskt bedöma och att utnyttja de nya typer av data och metoder 

som digitaliseringen medför samt utmana etablerade metodologier och vetenskapliga 

paradigm. Utvecklingen av nya metoder kan vara lika relevant för forskarna, oavsett om de 

arbetar med stora eller små datamängder. 

 

Det är centralt att projektet har en bärande forskningsfråga, internationell relevans och att de 

förväntade resultaten är generaliserbara utanför den egna forskningen. Forskningsprojekten 

ska drivas av analytiska prioriteringar, val av samarbetspartners och metodisk självreflektion, 

och när så krävs, ha tydliga strategier när det kommer till insamling, bearbetning samt 

tolkning av data. 

https://www.rj.se/Utlysningar/Aktuella-utlysningar/mixade-metoder-innovativ-

metodutveckling-inom-humaniora-och-samhallsvetenskap/ 

 

 
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 

 

https://www.rj.se/Utlysningar/Aktuella-utlysningar/mixade-metoder-innovativ-metodutveckling-inom-humaniora-och-samhallsvetenskap/
https://www.rj.se/Utlysningar/Aktuella-utlysningar/mixade-metoder-innovativ-metodutveckling-inom-humaniora-och-samhallsvetenskap/
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


 
Forskningsstöd  8 

 
 

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. 

 

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/ 

 

 
 

Call for Applications - NNF Symposia and Support for Conferences, Symposia and 

Workshops 

 

The deadline for application is March, 19 2019 at 14.00 

 

This is a call for applications for the Novo Nordisk Foundation Symposia and for Support for 

Conferences, Symposia and Workshops. 

 

  

https://novonordiskfonden.dk/da/grants/novo-nordisk-foundation-symposia/
https://novonordiskfonden.dk/da/grants/conferences-symposia-and-workshops/
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The announcement and application guidelines for NNF Symposia can be found at  

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

 

The announcement and application guidelines for Conferences, Symposia and Workshops can 

be found at 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. 

 

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

energisystem-och-samhalle/  

 
 

Utlysning av medel för strategiska satsningar - Områdesnämnden för humanvetenskap 

 

Ansökan av dessa medel ska vara registrator tillhanda senast den 20 mars 2019 

 

Områdesnämnden för humanvetenskap utlyser medel för strategiska satsningar inom 

forskning och forskarutbildning. 

 

Stödformer: 

             Fakultetsövergripande projektstöd som syftar till att skriva fram medelsansökningar 

till externa finansiärer. 

             Stöd till fakultetsövergripande nätverk och initiering av fakultetsövergripande 

samarbeten. 

             Stöd till inbjudning av spetsforskare. 

             ”Black box”. 

 

Ansökan av dessa medel ska vara registrator tillhanda senast den 20 mars 2019. Se även 

bifogat försättsblad som ska bifogas varje ansökan. 

 

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


 
Forskningsstöd  10 

Se www.su.se/humanvet/forskning/forskningsfinansiering/utlysningar  och bifogade filer för 

mer information . 

 
 

The call for Position papers for the 3:rd ACCESS-Seminar in Uppsala/Stockholm 2-5 

December 2019 

 

Deadline for submitting the position paper is March 25, 2019 

Academic collaboration between Chile and Sweden (ACCESS) 

 

ACCESS aims to facilitate and deepen academic relations between Chile and Sweden in order 

to contribute to research excellence. Several other Swedish universities are involved, among 

them Lund University and Uppsala University (read more). 

 

 The ACCESS platform hereby announces that the call for Position papers for the 3:rd 

ACCESS-Seminar in Uppsala/Stockholm 2-5 December 2019 is now open. This call is for the 

Swedish universities. A parallel call will be launched in Chile. Current working groups and 

new initiatives (subjects/challenges) are welcome to apply. 

 

The ACCESS Steering Committee will assess all submitted Position papers. Results are 

expected by the end of April 2019. 

 

Please send your position paper to: access@er.lu.se . 

 

For more information, please contact ken.benson@su.se  or johanna.wiklund@su.se . 

 
 

Yidan Prize 2019 nominations are open 

 

Deadline for nomination: 31 March, 2019 

 

The Yidan Prize Foundation is pleased to announce that the nominations for the Yidan Prize 

2019 is now open through the end of March. 

 

Founded in 2016, the Yidan Prize is an international prize that gives recognition to individuals 

whose work makes profound contributions to education research and development, with the 

ultimate aim of creating a better world through education. 

  

What are the specific categories for the Yidan Prize?  

 

Yidan Prize for Education Research recognizes outstanding research that amounts to 

significant contributions to education. 

Yidan Prize for Education Development recognizes innovative ideas that tackle pressing 

challenges in the field of education. 

 

What will a Yidan Prize Laureate receive? 

 

Each Yidan Prize Laureate receives a gold medal and HK$30 million (around US$3.9 

million) worth of awards, comprising a cash prize of HK$15 million and a project fund of 

HK$15 million. 

http://www.su.se/humanvet/forskning/forskningsfinansiering/utlysningar
mailto:access@er.lu.se
mailto:ken.benson@su.se
mailto:johanna.wiklund@su.se
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What makes a valid nomination? 

 

A valid nomination should be submitted through the online nomination system before the 

nomination deadline which includes: 

 

    An online nomination form completed in English and in accordance with the word limits 

specified for each section; 

    A minimum of two letters of support prepared by referees who endorse the nominee’s 

achievement. For self-nomination, a minimum of three letters of support are required; and 

    Other supplementary information, including CV of nominee and copies of published 

education research of the nominee. 

 

Judging Criteria: 

 

    Be Sustainable 

    Be Transformative 

    Be Innovative 

    Be Future-oriented 

Online Nomination Form: 

 

Interested party please register a nominator account at https://nomination.yidanprize.org/  

Nomination guidelines and online form template are available once you have created a 

nominator account at the link above. 

 
 

APR 

 

Stöd inom vetenskapsområdet humaniora och samhällsvetenskap 

Stiftelsen Karl Staaffs fond för frisinnade ändamål inbjuder ansökningar om bidrag. Dessa 

stöder vetenskapligt arbete inom humaniora och samhällsvetenskap. 

 

Verksamheter anknutna Folkpariet liberalerna kan söka. 

 

Projekt som erhåller bidrag skall vara av intresse ur liberal synvinkel. 

 

Closing date 01 Apr 19 

Deadline information Deadlines on: 1 April 2019, 1 October 2019, and repeated annually. 

http://www.staaff.se/ 

 

 
 

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond inbjuder ansökningar om 

projektanslag.  
Dessa stöder företrädesvis projekt inom ämnesområdena humaniora och lärande samt 

samhällsvetenskap, där prioritet ges till projekt som omfattar nya forskningsområden och 

forskning av gränsöverskridande karaktär med inriktning mot IT och digital media. 

 

https://nomination.yidanprize.org/
http://www.staaff.se/
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Projekt ska vara forskarinitierade och huvudsökande måste ha fast anknytning till ett svenskt 

lärosäte och tillbringa minst 70 procent av sin anställning i Sverige. Medsökande ska 

tillbringa minst 50 procent av sin anställning i Sverige. 

 

Anslag uppgår till mellan SEK 1 miljon och SEK 5m under mellan tre och fem år. Anslag till 

utrustning som är nödvändig för projektet beviljas genom finansiering av 

avskrivningskostnader. 

 

Closing date 01 Apr 19 

Deadline information This call is repeated once a year. 

 

https://stiftelser.wallenberg.com/maw/anslagsguide/ansokanriktlinjer/projektanslag 

 

 
 

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/  

 
 

Network grant within educational sciences 

The Swedish Research Council invites applications for its network grant within educational 

sciences. This supports internationalisation and mobility through the development of long-

term research collaboration between Swedish and international research teams. Furthermore, 

this aims to provide opportunities to establish or further develop a network around a specific 

research area where both senior and junior researchers participate. 

 

Individual researchers holding a Swedish doctoral degree or a corresponding foreign degree, 

awarded no later than the deadline for the call, may apply. The applicant’s level of activity in 

the project must be no less than 20 per cent of a full-time equivalent. Consortia must consist 

of a minimum of one and maximum of four researchers. The applicant must be employed by 

the administrating organisation at the start of and throughout the grant period. The grant must 

https://stiftelser.wallenberg.com/maw/anslagsguide/ansokanriktlinjer/projektanslag
https://www.biophilia-fbbva.es/en/premios/14th-edition-biodiversity-conservation-awards/
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be administered by a Swedish university or HEI or another Swedish public organisation that 

fulfils the council’s criteria for administrating organisations. 

 

At least three grants worth SEK 400,000 each per year for between one and three years, are 

available. 

 

Closing date 09 Apr 19 

Deadline information Applications due by 2pm. This call is repeated once a year. 

 

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

educational-sciences-.html#0  

 

 
 

Bidrag till forskningsmiljö inom humanoria och samhällsvetenskap 

Vetenskapsrådet inbjuder ansökningar om bidrag till forskningsmiljö inom humanioria och 

samhällsvetenskap. Detta stöder forskningsmiljöer som ska arbeta mot ett gemensamt 

forskningsmål på lång sikt, och syftar till att skapa mervärde av samarbete i större 

grupperingar än i ett vanligt projekt. Forskningsmiljön ska bestå av en konstellation av flera 

forskare från olika lärosäten eller olika ämnen, i och utanför Sverige. Samverkan kan vara 

motiverad av att forskningen har tvärvetenskaplig karaktär eller är knuten till en internationell 

infrastruktur. 

Enskild forskare med svensk doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen, kan söka. 

Minst två och upp till sex forskare kan medverka i ansökan. 

Den totala årliga budgeten uppgår till SEK 15 miljoner. Bidrag är värda mellan SEK 2m och 

SEK 3m per år under fyra till sex år. 

Closing date 10 Apr 19 (Forecast) 

 

https://www.vr.se/utlysningar-och-beslut/utlysningar/utlysningar/2018-02-14-bidrag-till-

forskningsmiljo-inom-humaniora-och-samhallsvetenskap.html 

 

 
 

SSF: Industridoktorand 2019 

 

Sista ansökningsdag är den 23 april 2019 kl 14:00 

 

För att stödja behovsdriven forskning av högsta klass satsar Stiftelsen för Strategisk 

Forskning, SSF, 30 miljoner kronor på forskarutbildning till industridoktor eller 

industrilicentiat. Bidraget löper under utbildningstiden och ska resultera i en examen. 

 

SSF ska stödja samverkan mellan akademin och näringslivet och verka för ökad rörlighet 

mellan de båda. Ett bra sätt att utföra det uppdraget är att satsa på 

Industridoktorander/licentiater med erfarenhet från båda världarna. Programmet är en viktig 

pusselbit för att strategiskt utveckla kunskapsutbytet mellan akademi och företag/klinik. Målet 

https://www.vr.se/english/calls-and-decisions/calls/calls/2018-11-07-network-grant-within-educational-sciences-.html#0
https://www.vr.se/english/calls-and-decisions/calls/calls/2018-11-07-network-grant-within-educational-sciences-.html#0
https://www.vr.se/utlysningar-och-beslut/utlysningar/utlysningar/2018-02-14-bidrag-till-forskningsmiljo-inom-humaniora-och-samhallsvetenskap.html
https://www.vr.se/utlysningar-och-beslut/utlysningar/utlysningar/2018-02-14-bidrag-till-forskningsmiljo-inom-humaniora-och-samhallsvetenskap.html
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är att få fler kontaktytor och höja kompetensen både inom företag och akademin, samt i 

samhället som helhet, säger Lars Hultman, vd för SSF. 

 

SSF räknar med att bevilja 12-24 projekt, med upp till 2,5 miljoner kronor vardera. 

Satsningen gäller personer som ännu inte är antagna till forskarutbildning. 

Doktoranden/licentianden ska under bidragsperioden bedriva forskning inom något av de 

områden SSF finansierar, det vill säga naturvetenskap, teknik och medicin, och vara till minst 

80 procent anställd vid ett företag och ha två handledare, en vid lärosätet och en vid företaget. 

Pengarna ska täcka medel för forskning och forskarutbildning. Lärosätet måste vara svenskt. 

 

https://strategiska.se/app/uploads/id19_sw.pdf  

 
 

Eva De la Gardie Residence in Paris 

 

Closing of candidatures: 30th of April 2019 

 

For the fourth consecutive year, the Swedish Institute in Paris and the French Institute in 

Stockholm call for applications for the residence Eva De la Gardie (first woman elected to the 

Royal Swedish Academy of Sciences) in Paris from November 1st to 29th 2019 (firm dates). 

This new call comes after 2016, 2017 and 2018 editions which rewarded respectively Lena 

Maria Nilsson, doctor in medical science at Umeå University, Ulf Johansson, curator of birds 

at the National Museum for Natural History in Stockholm and Nicolae Paladi, doctor in 

cybersecurity at Swedish Institute of Computer Science. 

 

Eva De la Gardie’s residence is open to anyone: 

    holding a PhD 

    exercising a research activity in a Swedish institution (university, research institute…), with 

no condition on nationality 

    having a research project in relation with France, or who already have contacts in France 

(either with universities or private companies) and who wish to develop long-term 

collaborations such as research projects, European networks, double degrees, technology 

transfer, set up students or staff mobility, etc. 

 

Eva De la Gardie’s residence consists in: 

    Provision of accommodation, for the fixed duration of 28 days from November 1st to 28th, 

by the Swedish Institute in Paris. The accommodation consists in a full equipped studio with 

two beds inside the Hôtel de Marle, located in Le Marais (https://si.se/utlysningar/gastbostad-

pa-si-paris/). 

    the French Institute grants 1500€ for transportation from Sweden and in France and for 

daily expenses 

 

The candidates: 

    must fill a form to describe their research project and explain in detail the contacts 

(organisms, teams, individuals) they have and/or wish to develop in France. 

 

The laureate: 

    will have to write a report resuming his visit in France at the end of his journey 

    may be solicited by the French and Swedish institutes for actions to promote scientific and 

technical culture (public conference, interview…). 

https://strategiska.se/app/uploads/id19_sw.pdf


 
Forskningsstöd  15 

The application must be in English on the online form.  

The results will be communicated at the latest the 17th of May 2019. 

https://ifsuede.wufoo.com/forms/w1mwz9jc0y9bnhj/ 

 

MAJ 

 

Utlysning FoU-program: Att leva och arbeta med psykisk ohälsa 

 

Sista dag för att komma in med en ansökan är den 7 maj 2019, klockan 24.00 

 

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

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

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

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

 

Nu satsar AFA Försäkring på uppdrag av arbetsmarknadens parter – Svenskt Näringsliv och 

LO – 40 miljoner kronor på FoU-programmet Att leva och arbeta med psykisk ohälsa. Syftet 

med detta program är att minska sjukfrånvaron på grund av psykisk ohälsa hos arbetare i 

privat sektor. 

 

Programmets inriktning 

Den här forskningssatsningen vill överbrygga dessa kunskapsluckor och prioritera projekt, 

gärna på flervetenskaplig nivå, som kan bringa klarhet i de komplexa sambanden mellan de 

olika faktorer som påverkar den psykiska ohälsan hos arbetare i privat sektor. Skillnader 

mellan könen bör belysas. Den forskning som finansieras ska vara tillämpbar och kunna 

nyttiggöras i en nära framtid. 

 

Speciellt av intresse är projekt som leder till praktiskt tillämpbara resultat som: 

 

    stärker individens möjlighet att arbeta med sin psykiska ohälsa, vilket kan gälla insatser på 

såväl individ som arbetsplats och samhällsnivå. 

    undersöker rehabiliterande, förebyggande och främjande åtgärder som kan genomföras för 

att stärka psykisk hälsa och välbefinnande på individ- och gruppnivå. Detta gäller åtgärder 

såväl i som utanför arbetet. 

    undersöker de komplexa sambanden mellan olika faktorer på individ-, grupp-, arbetsplats- 

och samhällsnivå för utvecklingen av psykisk hälsa respektive psykisk ohälsa. 

    studerar behandlingsmetoder, t.ex. sjukskrivning, och dess konsekvenser vid psykisk 

ohälsa, med särskilt beaktande av att sjukfrånvaron tenderar att vara längre vid psykisk ohälsa 

än vid andra diagnoser. 

    studerar om och i vilka situationer sjukskrivning är lämpligast behandlingsmetod vid 

psykisk ohälsa, samt vilka särskilda riskfaktorer som är förknippade med sådan 

förskrivning/behandlingsmetod vid psykisk ohälsa. 

 

https://www.afaforsakring.se/forskning/program/psykisk-ohalsa/ 

 

 
 

 

 

 

https://ifsuede.wufoo.com/forms/w1mwz9jc0y9bnhj/
https://www.afaforsakring.se/forskning/program/psykisk-ohalsa/
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Announcement of Ton Duc Thang University Scientific Prize in 2019 

 

Your application must be submitted before 30/05/2019 

Ton Duc Thang University Scientific Prize is established with the avowed purposes of 

honoring Vietnamese and international scientists who have excellent research and contribute 

positively to society. 

 

1. Scope 

    All Vietnamese scientists and scientists around the world can apply. 

    The fields of science and social work serving the people and the community are within the 

scope of the award. 

 

2. Categories of the Prize 

    Lifetime Prize: $ 5,000 USD per prize; 

    Rising Star Prize: $ 4,000 USD per prize; 

    Woman Prize: $ 3,000 USD per prize. 

For more information about Ton Duc Thang University Scientific Prize, please follow the link 

below: 

http://prize.tdtu.edu.vn/announcement-of-tdtu-prize-2019  

 

 
 

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. 

    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  

 

 

http://prize.tdtu.edu.vn/announcement-of-tdtu-prize-2019
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
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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. 

 

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: 

mailto:samverkansstod@su.se
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    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  

 
 

JUN 

 

Strategisk Forskning (SSF): jubileumsutlysningen ”SSF Sabbatsår” 

 

Ansökan ska vara på engelska och skickas senast kl. 14.00 den 11 juni 2019 

 

Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) fyller 25 år i år. Det firar vi med 

jubileumsutlysningen ” SSF Sabbatsår” med 25 bidrag på upp till 3 miljoner kronor vardera 

under perioden 2020-2022. 

 

Programmet ger forskare möjlighet att ta ett sabbatsår utomlands inom ett annat 

forskningsområde än där personen verkar idag. 

 

– Syftet är att öka rörligheten i det svenska högskolesystemet och bidra till att lösa betydande 

forskningsutmaningar genom tvärvetenskap. Lika viktigt är att återföra internationella 

perspektiv på forskning i Sverige, säger Lars Hultman, vd för SSF. 

 

SSF:s bidrag täcker kostnaden för en vistelse under 6-18 månader till en organisation 

utomlands, som universitet, industri, sjukhus, stor forskningsinfrastruktur eller 

forskningsinstitut.   

 

Utlysningen riktas mot tillsvidareanställda lektorer och professorer vid ett svenskt lärosäte. 

Ansökningarna kommer huvudsakligen att bedömas efter vetenskaplig kvalitet och förnyelse 

samt strategisk relevans för näringslivet och samhället. 

 

https://strategiska.se/app/uploads/sab19_en.pdf  

 
 

mailto:samverkansstod@su.se
mailto:petra.norling@su.se
mailto:pierre.bodin@su.se
https://strategiska.se/app/uploads/sab19_en.pdf

