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Utlysningsbilagan som läggs ut på webben i samband med vårt nyhetsbrev åtta gånger under 2019 

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 

 

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. 

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: 

 

http://www.su.se/forskningsstod
mailto:info@fs.su.se
http://www.su.se/medarbetare/service/forskning/finansiering/utlysningar
http://www.staaff.se/
https://stiftelser.wallenberg.com/maw/anslagsguide/ansokanriktlinjer/projektanslag
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    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 

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. 

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

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 

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

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 

 
 Kungliga Patriotiska Sällskapet: Anslag för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning 

Closing date 06 May 19 

 

Kungliga Patriotiska Sällskapet inbjuder ansökningar om forskningsbidrag. Dessa stöder humanistisk 

och samhällsforskning samt sociala ändamål rörande barn och ungdomar. Bidrag stöder tryck- och 

produktionskostnader, symposier och utställningar. För sociala ändamål ges stöd till insatser eller 

projekt som stärker individer eller grupper och ökar deras förutsättningar till ett meningsfullt och 

utvecklande liv i gemenskap med andra. 

 

Stöd ska ske inom ramen för gruppverksamhet eller organisation. Direkta bidrag till enskilda medges 

inte. Bidrag ges i regel inte till levnadsomkostnader för enskilda, utrustning, retroaktiva 

tryckkostnader, egna studier, personliga ändamål eller tryck av doktorsavhandling. 

 

http://kungligapatriotiskasallskapet.se/fonder/  

 

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.  

  

https://ifsuede.wufoo.com/forms/w1mwz9jc0y9bnhj/
http://kungligapatriotiskasallskapet.se/fonder/
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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/  

 

 

Swedish Research Council: Visiting researcher grant within climate and environment 

 

Closing date 15 May 19 

The Swedish Research Council, in collaboration with Formas and the Swedish Energy Agency, invite 

applications for their visiting researcher grant within climate and environment. This enables Swedish 

higher education institutions to receive climate and environment researchers from the US. The purpose 

is to strengthen Swedish research in the relevant fields through collaboration with researchers from the 

US, and to contribute to international climate and environmental research. 

The applicant must be a Swedish higher education institute or a Swedish public agency that is 

approved as an administrating organisation by the Swedish Research Council. The application should 

include a project leader who will represent the hosting organisation. The project leader must be 

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

visiting researcher must be employed by the administrating organisation throughout the visit. 

Grants are worth up to SEK 1.1 million for visits lasting six months, and up to SEK 2.2m per year for 

visits lasting between seven and 24 months. 

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

climate-and-environment.html 

 

Stockholms Innovationsstipendium 

 

    Stockholms Innovationsstipendium instiftades 1985 och är Stockholms stads officiella 

innovationsstipendium. 

    Stipendiet uppmuntrar i första hand personer, som arbetar utan stöd från större företag eller 

institutioner, till att utveckla egna innovationer. 

https://www.afaforsakring.se/forskning/program/psykisk-ohalsa/
https://www.afaforsakring.se/forskning/program/psykisk-ohalsa/
https://www.afaforsakring.se/forskning/program/psykisk-ohalsa/
https://www.afaforsakring.se/forskning/program/psykisk-ohalsa/
https://vr.se/english/calls-and-decisions/calls/calls/2018-11-07-visiting-researcher-grant-within-climate-and-environment.html
https://vr.se/english/calls-and-decisions/calls/calls/2018-11-07-visiting-researcher-grant-within-climate-and-environment.html
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    En person eller ett team kan ansöka. Minst en av teamets medlemmar måste uppfylla kravet att bo, 

arbeta eller studera i Stockholms län. 

    Teammedlemmen som uppfyller kraven måste också vara den som ansöker om Stockholms 

Innovationsstipendium och blir också den som lyfts som stipendiat om innovationen vinner. 

 

Kriterierna som krävs för att kunna söka 

    Söka som individ. (Företag kan inte ansöka.) 

    Bo, jobba och/eller studera inom Stockholms län vid ansökningstillfället. 

    Ej fått stipendium två gånger i rad de senaste två åren. 

    Inte arbetar eller har arbetat det senaste året inom Stockholms stad, dess bolag eller förvaltningar 

 

Du kan söka Innovationsstipendiet från och med 5 februari 2019 till och med den 20 maj 2019, 

klockan 16:00. 

 

Ansökan sker via Stockholms Innovationsstipendiums e-tjänst. Det är via e-tjänsten som du fyller i 

och skickar in din kompletta ansökan. 

För mer information 

 

Kerstin von Bergen, Projektledare Stockholms Innovationsstipendium, Invest Stockholm: 

E-post: kerstin.von.bergen@stockholm.se 

Telefon: +46 (0) 70 47 280 54 

https://foretag.stockholm.se/Foretagsservice/Starta-eget/innovationsstipendiet/Sa-har-ansoker-du/  

 

 

 

Strålsäkerhetsmyndigheten utlyser medel till forskning inom ämnesområdet interndosimetri 

 

Sista ansökningsdatum är den 22 maj 2019 

 

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har uppdraget att initiera och stödja nationell kompetens inom 

myndighetens verksamhetsområden, däribland inom området interndosimetri. SSM utlyser härmed 

medel för forskning inom detta område med maximalt 800 000 kr (fördelat under 2019 och 2020). 

Utlysningen riktar sig till svenska universitet, högskolor och institut. En förutsättning för beviljande är 

att grundläggande kvalitetskrav uppfylls. 

Vid forskningsanläggningen European Spallation Source ERIC (ESS) i Lund kommer neutroner att 

produceras genom spallation då protoner från en linjäraccelerator träffar ett strålmål av volfram. 

Spallationsprocessen i volframet kommer att generera radionuklider som är mindre förekommande vid 

befintliga verksamheter med joniserande strålning i Sverige. För en del av de radionuklider som 

produceras vid denna process och som kan bidra till interndos finns inga vedertagna metoder för 

bestämning, exempelvis för Gd-148. Syftet med utlysningen är att utveckla kompetens och kunskap 

om bestämning av interndos för de specifika nuklider som kommer att genereras vid ESS i Lund. 

Utlysningens genomförande 

 

Ansökningarna ska vara myndigheten tillhanda senast den 22 maj 2019. Ansökningar om högre belopp 

än 800 000 kr beaktas inte. 

 

Förutom ansökningsblanketten ska ansökan (max tio A4-sidor) innehålla: 

https://foretag.stockholm.se/Foretagsservice/Starta-eget/innovationsstipendiet/Sa-har-ansoker-du/
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    Projektsammanfattning 

    Forskningsplan som redovisar ett väl genomarbetat förslag för hur forskningen ska bedrivas 

(Specific goals, Background, Work plan, Methods and working strategy, Preliminary results, 

Significance, References) 

    Beskrivning av hur resultatet ska kommuniceras 

    Tidplan med etappmål och budget fördelat på 2019 och 2020 

    Meritförteckning (CV) för sökande (max två av tio A4-sidor) 

    Högst tre egna publikationer av betydelse för ansökan 

 

Ansökan med bilagor skickas senast den 22 maj 2019 till Strålsäkerhetsmyndighetens registratur via e-

post registrator@ssm.se. Ange referens SSM2019-748. Ansökningsblanketten ska vara undertecknad 

av prefekt eller motsvarande vid den institution där forskningen ska bedrivas. Ofullständiga eller sent 

inkomna ansökningar beaktas inte. 

 

Projekten ska vara avslutade och rapporterade senast den 30 september 2020. Rapporteringen ska, 

utöver en utförlig vetenskaplig rapport, innehålla en kort sammanfattning där de viktigaste resultaten 

och slutsatserna redovisas. Resultaten ska sättas i sitt sammanhang inom det specifika 

forskningsområdet. 

Beredning av ansökningar 

 

Ansökningarna bedöms utifrån kvalitet, genomförbarhet och relevans inom det specifika 

forskningsområdet. Projekt som kommer behandla internkontaminering av Gd-148 kommer prioriteras 

före andra projekt, men det är inte ett måste att denna nuklid ska ingå. Beredningen sker i en grupp 

sakkunniga inom aktuellt område. 

 

Myndigheten har som målsättning att fatta beslut senast den 14 juni 2019. Projekten förväntas starta så 

snart som möjligt efter beslut. 

Kontaktpersoner 

 

Myndighetsspecialist Peter Frisk, tel. 08-799 43 66, peter.frisk@ssm.se  

  
  

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   

mailto:peter.frisk@ssm.se
http://prize.tdtu.edu.vn/announcement-of-tdtu-prize-2019
http://prize.tdtu.edu.vn/announcement-of-tdtu-prize-2019
http://prize.tdtu.edu.vn/announcement-of-tdtu-prize-2019
http://prize.tdtu.edu.vn/announcement-of-tdtu-prize-2019
http://prize.tdtu.edu.vn/announcement-of-tdtu-prize-2019
http://prize.tdtu.edu.vn/announcement-of-tdtu-prize-2019
http://prize.tdtu.edu.vn/announcement-of-tdtu-prize-2019
http://prize.tdtu.edu.vn/announcement-of-tdtu-prize-2019
http://prize.tdtu.edu.vn/announcement-of-tdtu-prize-2019
http://prize.tdtu.edu.vn/announcement-of-tdtu-prize-2019


 
Forskningsstöd  8 

  

  
  

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   

  

  
  

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. 

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
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
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
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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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 SUpersonal 

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 A4sidor (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   

  
  

JUN 

 
AFA Försäkring: Digitaliseringens effekter på arbetsmiljön inom kommun- och regionsektorn 

Deadline: 3 juni 

 

Digitaliseringen bedöms vara den enskilt största förändringsfaktorn i samhället de närmaste tio åren. 

Inom många yrken innebär det att arbetet förändras i grunden. 

Den digitala tekniken öppnar upp för helt nya sätt att organisera både verksamheter och 

arbetsprocesser. 
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AFA Försäkring satsar nu, på uppdrag av arbetsmarknadens parter, 30 miljoner kronor i ett treårigt 

FoU-program. 

Syftet med FoU-programmet är att öka förståelsen av digitaliseringens effekter på arbetsmiljö och 

hälsa för de anställdam inom kommun- och regionsektorn samt att tillvarata nyttan. 

 

 Läs mer och ansök på https://www.afaforsakring.se/forskning  

 
 

VINNOVA: Innovationsledning och organisering - forskning för ökad innovationsförmåga 

 

Ansök senast: 4 jun 2019 kl 14:00 

 

Med det här erbjudandet stödjer VINNOVA projekt som syftar till att utveckla ny kunskap inom 

området innovationsledning och organisering. Kunskapen som utvecklas i projektet ska ha potential 

för praktisk användning och på sikt kunna bidra till ökad innovationsförmåga i organisationer inom 

privat, offentlig eller ideell sektor. 

 

Erbjudandet riktar sig till er som vill utveckla ny kunskap inom området innovationsledning och 

organisering. Projekten ska genomföras i nära samverkan mellan 

 

    minst en forskare vid universitet, högskola eller forskningsinstitut som bidrar med relevant 

forskarkompetens 

    minst två organisationer från privat, offentlig eller ideell sektor med utvecklingsbehov inom 

området innovationsledning och organisering. 

 

https://www.vinnova.se/e/innovationsledning-och-organisering--forskning-2018-02056/2019/  

 

VINNOVA: Innovationsledning och organisering - nyttiggörande av kunskap för ökad 

innovationsförmåga 

 

VINNOVA stödjer projekt som syftar till att utveckla, pröva och utvärdera nya erbjudanden som kan 

bidra till att forskningsbaserad kunskap, metoder och verktyg inom området innovationsledning 

kommer i användning. Projektets resultat förväntas på sikt bidra till ökad innovationsförmåga i 

organisationer. 

Erbjudandet riktar sig till er som vill bidra till ökad användning av kunskap om innovationsledning. 

Projektet ska genomföras i nära samverkan mellan  

 

    minst en organisation i rollen som intermediär 

    minst två organisationer från privat, offentlig eller ideell sektor som representerar målgruppen och 

medverkar i pilotesterna med mål att utveckla sin innovationsförmåga 

    minst en forskare vid universitet, högskola eller forskningsinstitut som bidrar med relevant 

forskarkompetens. 

 
 

Stockholms-Gillet: stipendium till forskare inom stockholmshistoria 

Ansökan skall vara inlämnad senast till 9:e juni 

Stockholms-Gillet delar ut stipendium till forskare inom stockholmshistoria.  

 

https://www.afaforsakring.se/forskning
https://www.vinnova.se/e/innovationsledning-och-organisering--forskning-2018-02056/2019/
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Stipendierna kan sökas av såväl personer som institutioner. För att söka stipendier enligt ovan 

erfordras ingen särskild ansökningsblankett. Ansökan sker genom: 

 

    Brev till Stockholms-Gillets kansli, Trångsund 2B, 111 29 Stockholm. Märk brevet 

"Stipendieansökan" 

    E-post till stockholmsgillet@telia.com. Rubriken skall vara "Stipendieansökan" 

 

http://www.stortorgetsjulmarknad.com/sv/gillet_stipendier.php  

 

 
 

Jeanssons Stiftelser utlyser etableringsanslag till yngre forskare 

 

Ansökningssystemet är öppet från 6 maj till 14 juni 2019, kl. 24:00. 

Jeanssons Stiftelser utlyser etableringsanslag 2019 till yngre forskare, som är i färd med att etablera 

sin egen forskargrupp. 

Sökande bör ha någon form av institutionsanknuten tjänst och ha disputerat 2013 eller senare om ej 

särskilda skäl föreligger. Ange datum för disputation. Sökande kan beviljas årligt anslag vid två 

tillfällen, men ej mera. Sökande måste ange om det gäller fortsättningsanslag. För att erhålla ett 

fortsättningsanslag krävs tillfredsställande rapport om aktuell aktivitet. Anslag bör ej sökas för egen 

lön. Anslag ges företrädesvis till sökande som ännu ej beviljats större anslag som täcker fleråriga 

kostnader för lön och drift. 

Bidrag till medicinsk forskning 

 

Enligt stiftelsernas stadgar skall avkastningen av stiftelsernas tillgångar, efter föreskrivna avsättningar 

av vissa medel, användas ”till understöd av vetenskaplig forskning inom medicinens område och 

sådan forskning inom andra naturvetenskapsgrenar, vilken är avsedd att komma läkarvetenskapen till 

godo”. 

 

http://jeanssonsstiftelser.se/ 

 
 

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.    

  

http://www.stortorgetsjulmarknad.com/sv/gillet_stipendier.php
http://jeanssonsstiftelser.se/
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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   

  
 

BFUF utlyser nya forskningsmedel till jämställdhet och öppet spår 

 

Ansök senast den 18 juni 

BFUF söker forskningsprojekt med den övergripande inriktningen forskning relevant för 

besöksnäringen. I 2019 års utlysning finns både öronmärkta medel för tema 1: Projekt med särskilt 

fokus på jämställdhet inom svensk besöksnäring samt medel till tema 2: Öppet spår. 

 

– Utlysningens ena tema jämställdhet är först och främst en fråga om rättvisa, men den påverkar också 

företagens och hela branschens lönsamhet. Forskning pekar på att ett jämställt arbetsklimat blir mer 

produktivt och ger mer nöjda medarbetare, vilket gör företagen mer effektiva och lönsamma. Vi har 

också valt att i år ha ett öppet spår, detta för att utforska vilka besöksnäringsrelaterade frågor akademin 

i dag definierar som mest relevanta, säger Stina Algotson vd på BFUF. 

 

Projekten ska utveckla kunskap som är till nytta för och därigenom stärker besöksnäringens företag, 

organisationer, anställda och/eller kunder. 

 

https://bfuf.us7.list-

manage.com/track/click?u=aacb48570fdc33be0755dac8e&id=615f0ae7b0&e=240ea1b2e2  

 

 
 

AUG 

 
Stenastiftelsen utlyser forskningsstöd med inriktning mot barn och ungdomar 

 

Ansökan skall vara inlämnad senast 15/8 2019 

 

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur utlyser nu forskningsmedel under temat barn och 

ungdomars livsmöjligheter. Forskningen förväntas vara tvär-/mångvetenskaplig och såväl existerande 

forskargrupper som nya konstellationer forskare vid universitet/högskola i Västragötalandsregionen 

eller Halland välkomnas att söka. Fokus ska vara på möjligheter till bättre funktion på samhälls- och 

individnivå, ha prevention/intervention som tydlig komponent samt samspelet mellan individ och olika 

organisatoriska/samhälleliga nivåer. 

 

Med utlysningen vill stiftelsen ge stöd till forskning som har god potential att skapa positiva 

förändringar för individer och samhälle på både kort och lång sikt. Kännetecknande ska vara nya och 

angelägna frågeställningar, innovativa metoder och med en hög förväntad förnyelse inom 

forskningsområdet. 

 

Utlysningen avser finansiering av större projekt (totalt på ca 10 – 15 miljoner kronor), som kan ha 

karaktär av forskningsprogram och innehålla delstudier som tillsammans bidrar till att belysa 

huvudfrågan. Projekten ska löpa under 3-5 år. 

 

https://strategiska.se/app/uploads/sab19_en.pdf
https://strategiska.se/app/uploads/sab19_en.pdf
https://bfuf.us7.list-manage.com/track/click?u=aacb48570fdc33be0755dac8e&id=615f0ae7b0&e=240ea1b2e2
https://bfuf.us7.list-manage.com/track/click?u=aacb48570fdc33be0755dac8e&id=615f0ae7b0&e=240ea1b2e2
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Det svenska samhället har länge karakteriserats av en homogent sammansatt befolkning, tillit till den 

politiska nivån och en strävan efter att individens livsbana, så långt det går, inte ska bestämmas av i 

vilket sammanhang den föds. Det är också ett faktum att Sveriges befolkning idag är mindre homogen 

än för några decennier sedan. Dessutom har de senaste decennierna inneburit en strukturomvandling 

och urbanisering som gjort särskilt de snabbväxande storstäderna mer segregerade med avseende på 

såväl etniskt ursprung som utbildnings- och inkomstnivå. Därför har skillnader i individers 

utvecklingsmöjligheter kommit att bli en allt mer brännande fråga. 

 

”Med bakgrund av nämnda omständigheter avser vi nu att stödja ett antal större forskningsprojekt med 

inriktning mot barn och ungdomar, något som sedan länge ligger inom ramen för stiftelsens 

fokusområden och som vi prioriterar högt. Vi ser fram emot att ta del av ansökningarna och att de 

studier som väljs ut leder till många goda resultat och verkligen göra skillnad för många”, säger 

Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Stenastiftelsen. 

 

Läs mer om forskningsprofilen och riktlinjer för ansökan här: www.stenastiftelsen.se/utlysning-av-

forskningsmedel 

 

 

http://www.stenastiftelsen.se/utlysning-av-forskningsmedel
http://www.stenastiftelsen.se/utlysning-av-forskningsmedel

