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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
JUN
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.
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

Hjärnfondens utlysning av postdoktorala stipendier
Sista ansökningsdag är torsdagen den 10 juni kl 23:59
Varje år delar Hjärnfonden ut stipendier och forskningsbidrag till neuroforskare vid svenska
universitet och högskolor. Samtliga ansökningar bedöms av Hjärnfondens Vetenskapliga
nämnd.
Hjärnfondens stipendium på 300 000 kronor per år avser forskning inom neuroområdet under
två år där stipendiaten måste lämna en kort lägesrapport vid inledning av det andra året.
Hjärnfonden stödjer forskning rörande hjärnans och övriga nervsystemets sjukdomar, skador
och funktionsnedsättningar, men även den friska hjärnan med dess normala funktioner och
utveckling. Stipendierna är öppna för sökande med svensk doktorsexamen och ansökes för en
period om 24 månader på heltid (alternativt utnyttjas minst på halvtid varvid stipendietiden
förlängs). I normalfallet skall den sökande ha disputerat vid ansökningstillfället men det finns
möjlighet att komplettera ansökan med examensbevis eller betygsnämndsprotokoll som styrker
att disputationen är godkänd senast lördagen den 26 oktober 2019. Doktorsexamen ska inte
vara äldre än fem år men undantag medges för till exempel AT-tjänstgöring eller
föräldraledighet. Tillträde till stipendiet ska i normalfallet ske senast 1 juli 2020.

Stipendium kan tilldelas för studier inom eller utom landet. Vid prioritering av ansökningarna
kommer projektets vetenskapliga värde att vara avgörande.
Det bedöms även meriterande om den sökande kan påvisa att den planerade postdoktorala
verksamheten påtagligt utvidgar och förnyar den sökandes tidigare forskningserfarenhet.
https://www.hjarnfonden.se/forskning/sok-stipendium-och-bidrag-2/postdoc-stipendium-ochanslag/
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
Vinnova-utlysning: Innovationer för en klimatneutral framtid
Utlysningen stänger den 11 juni, kl. 14:00.
Vinnova inbjuder till informationsmöte om utlysningen Innovationer för ett hållbart samhälle
(IHS) - för en klimatneutral framtid
Har du kreativa och banbrytande idéer för att nå ett klimatneutralt samhälle? Då kanske
Vinnovas utlysning ”Innovationer för ett hållbart samhälle”, som fokuserar på områdena miljö,
transport och hållbara städer kan vara något för dig!
Vilka projekt kan få finansiering?
Omställningen till ett klimatneutralt samhälle kommer kräva utveckling inom en mängd
områden med såväl indirekt som direkt påverkan på klimatet. Här är några exempel på vilka
frågeställningar som adresserar utlysningens övergripande målsättning:
Miljö
Policy- och beteendefrågor som främjar omställningen till en klimatneutral och cirkulär
ekonomi, i dessa frågor inkluderas även regelverk, styrmedel, affärsmodeller,
incitamentsstrukturer och konsumtionsbeteenden.
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Hur bank- finans- och försäkringsbranschen kan stödja övergången till en klimatneutral och
cirkulär ekonomi. För att möjliggöra och accelerera förändringen inom dessa områden krävs
nya sätt att bedöma, värdera och hantera risker och möjligheter.
Transport
I en Europa-jämförelse rankas det svenska järnvägssystemets tillförlitlighet lågt. Hur kan
dess kvalitets- och störningsbrister förebyggas?
De förbättringsåtgärder som gjorts på senare år inom kollektivtrafiken har i många fall lett
till kraftigt ökade kostnader som inte motsvaras av intäktsökningar. Vad kan göras för att bryta
utvecklingen av kollektivtrafikens skenande kostnader som är ohållbart på sikt?
Hållbara städer
Hur kan bostäder och stadsmiljöer göras hållbara utifrån ett ekonomiskt och socialt
perspektiv samtidigt som dess klimatavtryck minskas radikalt? För att nå hit behövs nya gröna
affärsmodeller som bidrar till en omställning till klimatneutrala och inkluderande städer.
Hur kan universell utformning integreras i tidiga skeden av stadsutvecklingsprocessen, för
att bidra till att skapa inkluderande, trygga och klimatneutrala städer?
https://www.vinnova.se/e/innovationer-for-hallbart-samhalle-2019/klimatneutral-framtid

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/
AFA Försäkring. Postdoc-utlysning: 2 miljoner till forskning om rehabilitering och
återgång i arbete
Sista dag för att komma in med en ansökan är den 17 juni 2019
AFA Försäkring vill främja den svenska kompetensutvecklingen inom området hälsa kopplad
till arbetslivet och även öka möjligheten till forskarkarriärer. Därför utlyses nu ett postdoc-stöd
på 2 miljoner kronor för postdoktorala studier och forskning inom hälsa med inriktning på
rehabilitering och återgång i arbete.
Arbetsmarknadens parter finansierar – genom AFA Försäkring – forskning och utveckling
inom arbetsmiljö och hälsa, för att minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro inom det
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privata näringslivet, kommuner och regioner. Postdoc-stödet med inriktning på hälsa är en del
av det förebyggande arbetet.
– Det postdoc-stöd vi utlyser i år inom hälsoområdet ska inrikta sig på rehabilitering och
återgång i arbete. Vi är angelägna om att den forskning vi finansierar ska vara tillämpbar och
komma våra målgrupper i arbetslivet till nytta i en nära framtid, säger Susanna Stymne Airey,
chef för FoU och enheten Förebygga på AFA Försäkring.
Postdoc-stödet riktar sig till forskare verksamma vid svenska universitet, högskolor,
forskningsinstitut och universitetssjukhus. Stödet kan sökas av den som har disputerat för
högst tre år sedan.
– Vi vill ge personer som är i början av sina forskarkarriärer ökade möjligheter till studier och
forskning. Genom vårt stöd kan forskaren fördjupa sin kompetens och skapa och vidmakthålla
nätverk som är av betydelse i den fortsatta karriären, säger Susanna Stymne Airey.
Mer information: https://www.afaforsakring.se/forskning/aktuella-utlysningar/post-doc-stod
Kontakt:
Emma Aronsson, FoU-handläggare AFA Försäkring: emma.aronsson@afaforsakring.se, 08–
696 44 39
Linda Harling, presskommunikatör AFA Försäkring: linda.harling@afaforsakring.se, 0730-96
35 12
Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga AFA Försäkring:
susanna.stymneairey@afaforsakring.se, 08-696 41 60
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.listmanage.com/track/click?u=aacb48570fdc33be0755dac8e&id=615f0ae7b0&e=240ea1b2e2
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Energimyndigheten: Utveckla produktionen av bioenergi, biobaserade råvaror,
produkter i ett europeiskt samarbete
Sista ansökningsdag 18 juni 2019
Energimyndigheten välkomnar svenska företag och forskningsaktörer att söka stöd för
internationella forsknings- och utvecklingsprojekt som syftar till miljömässigt, socialt och
ekonomiskt hållbar produktion av bioenergi, biobaserade råvaror och produkter i industrin.
Projekten kan fokusera på olika steg i värdekedjorna och bör ha stor marknadspotential.
http://www.energimyndigheten.se/utlysningar/era-net-bioenergy3/

Riksbankens Jubileumsfond: Flexit-anställningar
Closing date 18 Jun 19
Riksbankens Jubileumsfond, i samarbete med FoU Väst/Göteborgsregionens
kommunalförbund, FoU Skola, Kommunförbundet Skåne & Svedala kommun,
utbildningsfövalningen, Lindholmen Science Park AB och Rädda Barnen inbjuder ansökningar
om Flexit-anställningar. Dessa stöder nya flexibla lösningar för att sprida forskning och
forskare inom samhällsvetenskap och humaniora utanför universitet och högskolor. Det syftar
även till att underlätta kunskapsutbyte och stimulera kontakter så att fler företag eller
organisationer utanför universitetsvärlden kan se och nyttja kompetensen hos disputerade
humanister och samhällsvetare.
Utlysningen fokuserar på följande områden:
•forskning om införandet av välfärdsteknik i vård och omsorg;
•skolchefsrollen – forskning om ledarskapsförändringar i skolan;
•forskning om medieinnovation och demokratiska drivkrafter;
•forskning om idéburen välfärdsproduktion.
Sökande ska ha avlagt doktorsexamen inom ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne,
samt bör ha goda nätverk både inom och utanför forskarvärlden.
Fyra anställningar finns tillgängliga. Anställningarna är på maximalt tre år och utgörs av 75
procent forskning och 25 procent tjänstgöring inom företaget eller organisationen, och därefter
vid en akademisk institution. RJ står för lönekostnader och andra kostnader som hör till
forskningen, och företaget eller organisationen står för lön för resten av anställningen,
kostnader för arbetsrum, kontorsinfrastruktur och utnyttjande av övriga förmåner vid
arbetsplatsen. Under det tredje året, då forskaren sitter på sin akademiska institution, utgår RJs
bidrag till indirekta kostnader och lokalkostnader.
https://www.rj.se/Utlysningar/Aktuella-utlysningar/flexit-2019/
Formas: Forskning om Arktis - Resilience in Rapidly Changing Arctic Systems
Sista datum för ansökningar är den 20 juni 2019
Belmont Forum lanserar forskningsutlysningen Collaborative Research Action on
Resilience in Rapidly Changing Arctic Systems (CRA Arctic II)
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Den internationella sammanslutningen Belmont Forum lanserar härmed en andra utlysning i
syfte att stödja globala samarbeten mellan forskare och andra experter med fokus på Arktis.
Utlysningen Resilience in Rapidly Changing Arctic Systems syftar till att finansiera
internationella, tvärvetenskapliga team som arbetar för att skapa kunskap och föreslå åtgärder
kring resiliens- och hållbarhetsfrågor i Arktis. Samarbetet mellan akademiker och praktiker ska
syfta till att skapa en tvär- och mångvetenskaplig arena som främjar åtgärder,
kunskapsöverföring till beslutsfattare och lösningar för en resilient och hållbar framtid.
Internationellt samarbete
Totalt bidrar finansiärer från 10 länder i denna utlysning med forskningsmedel och in-kind
bidrag: Kanada, Danmark, Frankrike, Japan, Island, Nederländerna, Norge, Ryssland, Sverige
och USA.
Denna utlysning avser att stödja medelstora forskningsprojekt på upp till 1,5 miljoner euro per
forskarkonsortium och med en varaktighet på 3–4 år. Totalt maxbelopp från Formas per
ansökan (med en eller flera svenska partners) är 3 miljoner kronor, respektive 4 miljoner
kronor om sökande är huvudsökande för hela konsortiet (Leading Principal Investigator).
https://formas.se/arkiv/alla-utlysningar/utlysningar/2019-02-21-forskning-om-arktis--resilience-in-rapidly-changing-arctic-systems.html
JUL
Swedish Collegium for Advanced Study: Fellowship programme
Closing date 01 Jul 19
The Swedish Collegium for Advanced Study invites applications for its fellowship
programme. This enables scholars to concentrate on their own research interests, without
teaching and administrative obligations, while taking part in the scholarly community of the
collegium in Uppsala, Sweden.
Candidates with PhD degrees not older than three years are eligible to apply. Early career
candidates must have a promising track record of independent achievements beyond the postdoctoral level. Senior candidates, who have held a PhD for at least ten years, must have
demonstrated a track record of significant and original research achievements over a sequence
of years and be active at the international forefront of their research fields. Fellows are
expected to be at the collegium during the time period stipulated in their agreements and be
active participants in the intellectual life of the collegium.
The fellowship includes monthly salary, the size of which is decided after a consultation, and
accommodation for fellows who do not live in the Stockholm and Uppsala region.
Applicants are encouraged to seek additional financial support from other sources.
http://www.swedishcollegium.se/subfolders/Fellowships/generalfellowships.html
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AUG
Kungliga Patriotiska Sällskapet: Anslag för humanistisk och samhällsvetenskaplig
forskning
Closing date 13 Aug 19
Kungliga Patriotiska Sällskapet inbjuder ansökningar om forskningsbidrag. Dessa stöder
humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning genom bidrag till tryck- och
produktionskostnader, symposier och utställningar.
Bidrag ges i regel inte till levnadsomkostnader för enskilda, utrustning, retroaktiva
tryckkostnader, egna studier, personliga ändamål eller tryck av doktorsavhandling.
http://kungligapatriotiskasallskapet.se/understodsfonden/

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.
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
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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
Vinnova: Research infrastructure - utilisation and collaboration
Increasing capacity and skills of PhD students regarding industrially relevant neutron and
synchrotron-based analytical methods – 2019.
Deadline: 20 August at 2pm
With this call for proposals, Vinnova wants to give the opportunity for PhD-students,
employed either in academia or at companies or research institutes, to gain more knowledge
about neutron and synchrotron-based techniques - and how these can be used for industryrelevant applications.
A constellation consisting of at least one PhD student with a supervisor without the capacity to
use neutron/synchrotron experiments themselves, which interact with expertise within this
Maximum funding: 300 000 SEK
Support level: 100%
Maximun length of project: 12 months
Read more here: https://www.vinnova.se/en/e/research-infrastructure-utilisation-andcollaboration/competence-building/

Delegationen för Militärhistorisk forskning - stipendieutlysning 2019
Stipendieansökan ska vara insänd senast torsdagen den 22 augusti 2019
Delegationen för militärhistorisk forskning (DMF) utlyser härmed 1-3 stipendier, omfattande
totalt 200 000 SEK.
Militärhistoria definieras här som studiet av militära konflikter och fenomen i relation till
samhällsstrukturerna under olika epoker. Särskilt viktigt är hur krig och militär påverkat
samhället, kultur, ekonomi, och sociala relationer.
Stipendierna riktar sig både till disputerade forskare med historisk inriktning mot
säkerhetspolitik och försvarsfrågor, samt anställda med lägst kandidatexamen inom arkiv,
bibliotek och muséer.
För disputerade forskare avser stipendiet möjliggöra forskningsförberedande arbete
(exempelvis ansökningar till fonder och stiftelser), preliminära studier eller forskning.
Företräde ges till yngre personer (särskilt till nydisputerade forskare),
som inte tidigare åtnjutit postgraduerat stöd.
Läs mer i de bifogade filerna här: https://www.su.se/medarbetare/r%C3%A5dst%C3%B6d/forskning/finansiering/utlysningar/delegationen-f%C3%B6rmilit%C3%A4rhistorisk-forskning-stipendieutlysning-2019-1.377713
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Birgit och Gad Rausings Stiftelse för Humanistisk Forskning: Forskningsbidrag inom
humaniora
Closing date 30 Aug 19
Birgit och Gad Rausings Stiftelse för Humanistisk Forskning inbjuder ansökningar om
forskningsbidrag inom humaniora. Dessa stöder avancerad svensk forskning inom
företrädesvis arkeologi, historia, konstvetenskap, litteraturvetenskap och språkvetenskap samt
dessa ämnens hjälpvetenskaper i Sverige och utomlands.
Enskilda personer, forskningsgrupper, institutioner eller liknande kan ansöka.
http://www.rausing.org/blanketter-anvisningar/

Third call: Funding for collaboration with the University of Tokyo, Japan
The deadline for the third call is 31 August; it is the only call in 2019
Stockholm University has in collaboration with Karolinska Institutet and KTH Royal Institute
of Technology signed a strategic partnership with the University of Tokyo, Japan’s most
prestigious university. The partnership focuses on research collaboration, exchange of students
and faculty as well as faculty development.
Stockholm University has decided to announce special funding for collaboration with
University of Tokyo. During 2018 and 2019 up to 2 MSEK will be granted each year.
Today Stockholm University has a number of active research and education collaborations
with the University of Tokyo. Projects that strengthen existing collaborations can be funded as
well as projects to establish new ones.
The strategic partnership agreement, signed in September 2017, aims to increase mobility of
students and researchers, joint research projects and faculty development programs such as
pedagogic training and research supervision.
Applicants (must be employees at Stockholm university) can apply for a standard support for
guest research/lecture visits to the University of Tokyo as well as propose special projects
within the framework of the partnership agreement. Standard support for a guest visit is SEK
50.000 per month for up to four months’ stay. For other types of projects, a budget must be
specified in the application. Researchers in the early stages of their careers, are prioritized.
Priority is given to visits and projects that are judged to have a long-term impact on the
development of collaborations between Stockholm University and the University of Tokyo.
Applications must include:
• Description of the intended activities and any previous cooperation, including information
about the host at the University of Tokyo (maximum two pages)
• Support letter from the SU department head or equivalent
• Support letter from collaborating partner at University of Tokyo
• CV with publication list (maximum four pages)
Forskningsstöd
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Send the application in one single pdf-file document to registrator@su.se with the reference
number SU FV-5.1.2-0300-18, no later than 31 August. The Research Support Office will
present applications to the university management and the President will take the formal
decision.
Contact person at Research Support Office: Niklas Tranᴂus, niklas.tranaeus@su.se
Kungliga Vetenskapsakademien: Stipendier inom samhällsvetenskap
Closing date 31 Aug 19 (Forecast)
Kungliga Vetenskapsakademien inbjuder ansökningar om stipendier för samhällsvetenskaper.
Dessa stöder exempelvis datainsamling, experiment, registerdata, finansiering för slutskedet av
doktorandstudier samt projekt i gränsområdet mellan nationalekonomi och andra
samhällsvetenskaper.
Behöriga att söka är doktorander och forskare som disputerat, där prioritet ges till de som
disputerat de senaste fem åren.
Stipendier till doktorander uppgår till SEK 300,000 var under högst ett år och stipendier till
forskare som disputerat uppgår till SEK 500,000 under högst ett år. Den totala budgeten är
SEK 1.6 miljoner varav SEK 1.1m är avsedda för nationalekonomiska ändamål och SEK
500,000 för övriga ändamål inom samhällsvetenskap.
http://www.kva.se/sv/utlysningar/stipendier-bidrag/generell-kungorelse-forsamhallsvetenskaper
SEP
Kungl. Vitterhetsakademien : Resestipendier för disputerade forskare
Closing date 02 Sep 19
Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien inbjuder ansökningar om
resestipendier för disputerade forskare. Dessa syftar till att stimulera internationella kontakter
inom de humanistiska, samhällsvetenskapliga, juridiska och teologiska fakultetsområdena.
Behöriga att söka är disputerande forskare.
Stipendier uppgår till SEK 25,000.
http://www.vitterhetsakad.se/forskningsstod/aktuella_fonder
Gästföreläsaranslag
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, i
syfte att stimulera svensk forskning. Akademien ser gärna att flera universitet och högskolor i
rimlig utsträckning enas om en eller flera gästföreläsare.
Behöriga att söka är institutioner inom de humanistiska, samhällsvetenskapliga, juridiska och
teologiska fakulteterna.
Anslag täcker resa till Sverige samt resor och uppehälle i Sverige.
http://www.vitterhetsakad.se/forskningsstod/anslag#forelasare
Forskningsstöd
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Capios Forskningsstiftelse: ny ansökningsomgång
Ansök senast 2 september 2019
Capios Forskningsstiftelse har till syfte att stödja och främja patientnära forskning samt
forskning som har relevans för stora patientgrupper. Tvärprofessionell forskning med tydlig
patientnytta gynnas i bedömningarna av ansökningar.
Capios Forskningsstiftelse delade ut 700 tkr till olika forskningsprojekt under 2018. Vanligtvis
betalas 20.000-40.000 sek per beviljat anslag.
Behöriga att söka anslag är personer som arbetar inom hälsooch sjukvårdssektorn.
Forskningsanslag kan sökas för
A: Vetenskapliga projekt
B: Start- och planering av vetenskapliga projekt
C: Resor som sker 2020 för forsknings- och utbildningsändamål med eget aktivt deltagande
såsom abstracts, post doc.
Ansökan får endast avse medel för maximalt ett år, därefter fordras ny ansökan. Ett projekt kan
få anslag i max 3 år.
Endast en ansökan per projekt eller kongressresa kommer att beaktas.
Ansökan ska göras på www.capio.com/sv/kvalitet/forskningsstiftelse
Ansökan ska vara Capio tillhanda med post senast 2019-09-02 på adress
Capios Forskningsstiftelse,
Box 583, 101 31 Stockholm.
Ofullständig eller för sent inkommen ansökan behandlas ej.
Eventuella frågor kan ställas till Forskningsstiftelsens sekreterare Ulla Hallstener,
ulla.hallstener@capio.com eller på tel 08- 737 87 87.

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten: Utlysning av forskningsmedel om
kumulativa effekter
Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten bjuder in forskare att söka medel för
forskningsprojekt på upp till 5 miljoner kronor fördelat på upp till tre år (2020–2022).
Total budget för utlysningen är cirka 30 miljoner kronor.
Sista ansökningsdag är 3 september 2019
Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten vill med denna utlysning stödja forskning
som ökar kunskapen om kumulativa effekter på miljön med fokus på metodutveckling och
analysverktyg.
Med begreppet kumulativa effekter avses här miljöeffekter orsakade av flera påverkansfaktorer
där en eller flera mänskliga aktiviteter, verksamheter eller miljöprocesser är inblandade.
Förhållandet mellan exponering och effekt kan vara antingen additivt, synergistiskt eller
motverkande.
Forskningsstöd
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Läs mer: http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/For-forskare-ochgranskare/Miljoforskningsanslaget/Oppna-utlysningar/Forskningsmedel-for-kumulativaeffekter/
Utlysning av forskningsmedel för våtmarkers ekosystemtjänster
Naturvårdsverket bjuder in enskilda forskare eller forskargrupper att söka medel för
forskningsprojekt på upp till 5 miljoner kronor fördelat på upp till tre år (2020–2022).
Målsättningen är att bevilja flera projekt inom området. Total budget på utlysningen är cirka
30 miljoner kronor. Sista ansökningsdag är 3 september 2019
De ekosystemtjänster utlysningen prioriterar är våtmarkernas vattenhushållning, balans av
vattenflöden och/eller grundvattenbildning som en del av klimatanpassningen, samt retention
av metaller.
Utlysningen har två delsatsningar. Del A gäller våtmarker som en naturbaserad lösning för
klimatanpassning. Del B gäller våtmarkers möjligheter att förhindra läckage av metaller
och/eller begränsa negativa effekter av sådana läckage.
Läs mer: http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/For-forskare-ochgranskare/Miljoforskningsanslaget/Oppna-utlysningar/Vatmark/
Magnus Bergvalls Stiftelse: Forskningsanslag
Closing date 15 Sep 19
Magnus Bergvalls Stiftelse inbjuder ansökningar till forskningsanslag. Dessa främjar forskare
samt vetenskapliga och kulturella institutioner inom områdena humaniora, naturvetenskap
inklusive teknikvetenskap, samt medicin.
Sökande måste ha svenskt medborgarskap och är företrädesvis en forskare som nyligen
utvecklat en självständig forskningslinje. I undantagsfall beviljas även forskare som inte avlagt
doktorsexamen eller tilldelats motsvarande kompetens.
Bidrag är värda mellan SEK 5,000 och SEK 100,000. Anslag till korttidsarvoden eller
traktamenten för speciella arbetsuppgifter av vikt för projektet eller kongressresor kan
förekomma. Stiftelsen förutsätter ett omkostnadspåslag om företrädesvis högst 20 procent av
ansökt belopp.
http://www.magnbergvallsstiftelse.nu/AnvisningForsk.aspx
Nordic Centre i Shanghai, Kina
Sista ansökningsdag är 20 mars och 20 september. Ansökningar ska skickas till NC
Programme Manager, Magnus Jorem, magnus@nordic-netre.net
Allmänt om Nordic Centre i Shanghai
Nordic Centre i Shanghai grundades 1995 och är ett joint-venture mellan Fudan University,
Nordic Institute of Asian Studies (NIAS) och 27 nordiska lärosäten från Danmark, Finland,
Island, Norge och Sverige.
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Nordic Centre - huvuduppgifter
En plattform för initiering och utveckling av forskning, program, konferenser, workshops
och övriga aktiviteter som är av gemensamt intresse för nordiska och kinesiska forskare.
Organisatör av kurser och program för nordiska personer inom affärsvärlden baserade i
Shanghai.
Bistå med utbildning för kinesiska och nordiska studenter och forskare som ämnar bedriva
studier om Kina respektive de nordiska länderna.
Är delaktig i kulturella events som tex nationaldagar, konserter, filmkvällar för att
marknadsföra nordiska universitet och länder.
Forskning
Nordic Centre kan bistå med:
Organisera möten, konferenser, seminarier och workshops
Kontorsutrymmen för besökande forskare från medlemsuniversitet
Bibliotek med böcker och journaler om Kina och de nordiska länderna
Marknadsföra olika forskningsnätverk
Viss finansiering finns att tillgå
Mer information om forskning, finansiering och hur ni kan organisera events hittar ni som pdf
längst ner på sidan eller här: http://www.nordiccentre.net/research/
Sverige-Amerika Stiftelsen: Utlysning för stipendier 2020/2021
Sista ansökningsdag är den 13 september 2019
Sverige-Amerika Stiftelsen utlyser nu stipendier för magister-, doktorand- och postdoc-studier
i USA och Kanada för läsåret 2020/2021.
Ansökningsformulär samt information om behörighetskrav finns på:
http://sweamfo.se/stipendier/kontantstipendier/
2019 års stipendiater finns publicerade på:
http://sweamfo.se/stipendiater-2019-20/
Vinnova-utlysning: Digital tools/Digitala hjälpmedel
Deadline: 17 Sep at 2pm
The funded projects in this call will contribute to the development of innovative digital tools
that can increase people´s functional capacity and eliminate obstacles to participation. This
will lead to more people having a meaningful and active free time as well as the opportunity to
study and work, thus contributing to better health. The topics for this announcement are sports
and leisure as well as working life and school.
Average funding: 1-2 million SEK
Support level: 80%
Maximun length of Project: 15 months
Read more here: https://www.vinnova.se/globalassets/utlysningar/201601596/omgangar/utlysningstext-digitala-hjalpmedel.pdf941572.pdf
Any subsequent questions please contact anna-karin.tiden@su.se at the Research Support
Office
Forskningsstöd
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Erik Philip-Sörensens stiftelse för främjande av genetisk och humanistisk vetenskaplig
forskning
Ansökan om forskningsanslag skall vara Stiftelsen tillhanda senast den 19 september varje år
Anslag för genetisk forskning utdelas efter särskild ansökan till disputerade forskare eller
forskargrupper i Sverige utan någon begränsning till universitet eller högskola. Rent
klinisk/medicinsk forskning stöds ej av Stiftelsen.
Anslag för humanistisk forskning utdelas efter särskild ansökan till i första hand disputerade
forskare eller forskargrupper knutna till discipliner inom humaniora vid Lunds universitet.
Stiftelsen önskar stödja framtidsinriktad forskning av välmeriterade forskare och
forskningsgrupper. Stiftelsen välkomnar speciellt ansökningar från yngre post-doc forskare
som önskar att utveckla nya forskningsteman. Anslag utdelas normalt ej till odisputerade
forskare. Storleken på de beviljade anslagen ligger normalt mellan 50.000 och 400.000 kr.
https://www.epss.se/ansokningsinformation/
Viking Olov Björk’s scholarship in applied biomaterial research of 275 000 Swedish
Crowns
Deadline: September 30, 2019
Viking Olov Björk’s scholarship supports research in the intersection between medical
technology and its close to clinical applications. This covers research and development within
such areas as tissue engineering, nanotechnology or biomaterial research.
The scholarship is to be given to a young researcher at a Nordic university who has shown
scientific skills in the field and shown aptitude for leadership within the scientific field
supported by the scholarship.
The scholarship proceeds should be used to finance the recipient’s costs for a longer visit to a
high ranking international research institute. The visit shall be commenced within a year
afterthe funding.
Researcher with employment at, or other similar strong collaborative link with Uppsala
University shall prevail. Such link requires a well witnessed, and the year before application
established collaboration in a research project that has Uppsala University as principal
organization.
Application shall be written in English and includes CV, research plan for the project expected
to be carried through at the foreign institute, certificate from the foreign site confirming access
to and availability of resources, statement from tutor/similar at the own Nordic university, and
finally budget for the stay abroad.
A brief written travelogue shall be sent to the Office for Medicine and Pharmacy within six
months after return from the stay abroad.
Full applications received by the Office for Medicine and Pharmacy in a digital form under the
address jin.saida@uadm.uu.se not later than September 30, 2019 are considered. The
application shall be submitted in the form of one single pdf file. Mark the application mail
subject line ”Viking Olov Björk’s scholarship”.
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Utlysning av Lars Salviusföreningens stipendie- och projektbidrag 2019
Sista ansökningsdag 30 september 2019.
Har du författat vetenskapliga texter som kopieras för undervisningsändamål på högskolenivå?
Då kan du ansöka om stipendium på 30 000 kronor.
Planerar du att genomföra något projekt som i vid mening kan underlätta eller stimulera
kommunikationen mellan forskare och allmänhet? Då kan du ansöka om projektbidrag på 50
000–100 000 kronor.
För mer information och ansökningsblanketter: www.bonuscopyright.se
Invitation to organise Nobel Symposia in 2021
Deadline: September 30, 2019.
The Royal Swedish Academy of Sciences, together with the Knut and Alice Wallenberg
Foundation and the Erling-Persson Family Foundation, invite applications for their grants to
organise Nobel symposia.
These enable Swedish academic institutions to organise international symposia in physics,
chemistry, physiology or medicine, or economic sciences in order to network with
international researchers. Symposia may involve up to 50 participants and last between three to
five days. A majority of the active participants should come from academic institutions in nonNordic countries.
Academic institutions, in the form of government authorities or other legal entities such as
foundations, as well as limited liability companies and non-profit or co-operative associations,
may apply. Universities, research institutes and science-oriented government or private
foundations preferably based in Sweden or Norway may participate as external funders.
Four grants, one for each field, are available. Grants cover administrative costs, equipment and
venue costs, as well as accommodation and meals for participants and observers and travel
costs for participants.
Applications should be made on the application form, and submitted by email to
nobelsymposia@kva.se no later than 30 September, 2019.
https://www.kva.se/sv/utlysningar/stipendier-bidrag/invitation-to-organise-nobel-symposia-in2020
Stiftelsen JTI och Stiftelsen Lantbruksforskning: forskning inom jordbruks- och
miljöteknik
Utlysningen kommer att öppna i september
Stiftelsen JTI kommer tillsammans med Stiftelsen Lantbruksforskning att göra en utlysning för
forskningsmedel till forskning och utvecklingsprojekt inom jordbruks- och miljöteknik.
Utlysningen kommer att öppna i september och sammanlagt ska 50 miljoner delas ut fram till
2027.
Forskningsstöd
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Den första utlysningen ska mynna ut i syntesrapporter inom två områden:
• Svenskt jordbruk måste vara redo: En utlysning för klimat-, miljö- och
produktionsutmaningar.
• Tryggad återföring av näringsämnen: En utlysning för cirkularitet/restströmmar.
Stiftelsen JTI kommer att tillsätta en beredningsgrupp med utvalda ledamöter från styrelserna
för Stiftelsen JTI och SJMF vilka tillsammans besitter för sektorn relevanta kompetenser. De
ska bedöma ansökningarna i denna och kommande utlysningar.
Kontakt:
Christian Nyrén, VD Stiftelsen Lantbruksforskning, christian.nyren@lantbruksforskning.se
Wictoria Bondesson, ordförande JTI, wictoria.bondesson@lrf.se
https://www.lantbruksforskning.se/om-oss/ovriga-stiftelser/stiftelsen-jti/
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