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News from the Funders and from our Grants Office


Externa relationer kommer under hösten hålla en workshopserie med inriktning på
samverkansforskning, med fokus på finansiärer som Vinnova, KK-stiftelsen samt EUutlysningar. Under fyra tillfällen kommer vi att beröra olika teman, så som
nyttiggörande och värdeskapande, forskning i samverkan och impact-modeller. Vi
avslutar serien med möjlighet att få återkoppling på en ansökan. Vi ses andra onsdagen
i månaden, mellan klockan 11.30-13.00. Vi bjuder på lättare lunch vid de tillfällen vi kan
ses på plats.
Datumen är:
15 september

Nyttiggörande och värdeskapande – Vi ses online.

13 oktober

Forskning i samverkan

10 november

Impact-modeller

8 december

Återkoppling på ansökan

Vi kommer att ha plats för 12 personer på plats. Det kommer också vara möjligt att
närvara på distans. För att anmälla dig till workshopsserien skicka ett e-post till
grantsoffice@sh.se. Ytterligare information kommer i slutet av augusti.


Har du arbetat några år som lärare och forskare och vill bredda din kompetens? Har du
kunskaper eller resultat från din forskning eller undervisning som du vill utveckla för
praktisk tillämpning utanför akademin? Nu finns möjlighet att få stöd för att utveckla en
idé som bidrar till att lösa en samhällsutmaning du engagerar dig i. Till hösten erbjuder
Södertörns högskola kompetensutveckling för den som vill arbeta med att lösa en
samhällsutmaning och än finns chans att anmäla sig. Läs mer på medarbetarwebben
och anmäl dig.
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Events in the pipeline


We, supporting you at the Grants Office and in External Relations, look forward to meet
you and to work with you!

Upcoming Funding Deadlines / Announcements
The Crime Victim Fund / Brottsoffermyndigheten
Supports research projects aiming to improve the
conditions for persons who have been subjected to crime,
or to increase the knowledge about problems concerning
crime victims.
Deadline: 1 October 2021
Formas: Communication call
You can apply for projects that communicate and
popularise research and research findings within Formas’
areas of responsibility and that contribute to achieving the
sustainable development goals in Agenda 2030. Open for
applying: 22 of September.
Deadline: 10 November 2021
Formas, upcoming call: Kunskap för en socialt hållbar
bostadsförsörjning
Information only available in Swedish at the moment.
Knowledge overviews of socially sustainable housing
supply that can contribute to the development of Sweden's
social housing policy. It is possible to apply for up to SEK
800,000 for a one year project. Opens: 3 November 2021.
Deadline: 5 Januari 2022
Delegationen för militärhistorisk forskning, DMF
Stipendium i militärhistoria
Riktar sig både till disputerade forskare med militärhistorisk
inriktning mot säkerhetspolitik och försvarsfrågor i stort,
samt anställda med lägst kandidatexamen inom arkiv,
bibliotek och muséer (ABM). Den totala summan är 200
000 SEK och fördelas normalt mellan 1-3 stipendiater.
Militärhistoria definieras 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.
Deadline: 1 september 2021.
MAGN. BERGVALLS STIFTELSE
Anslag lämnas till vetenskapsmän/kvinnor och svenska
vetenskapliga och kulturella institutioner inom områdena
humaniora och samhällsvetenskap, naturvetenskap
inklusive teknikvetenskap samt medicin. Med svenska
vetenskapsmän avses personer med svenskt
medborgarskap eller utländska medborgare som
stadigvarande har bedrivit forskning i Sverige sedan minst
fem år.
Anslag beviljas i storleksordningen 5.000 - 100.000 kronor.
Deadline: 15 september 2021, kl 23:59.

The Kamprad Family Foundation for Entrepreneurship,
Research & Charity: Research and education Entrepreneurship for the development of a living
countryside
The Foundation focuses in particular on the following
aspects:
• Projects that generate new practical knowledge
that can quickly improve the conditions for
entrepreneurship in rural areas
• Projects that investigate, review and/or evaluate
existing structures and solutions to improve the
conditions for entrepreneurship in rural areas,
especially in terms of implementation and
dissemination
The call is open to researchers at all universities and
research institutes in Sweden and addresses a wide range
of scientific areas such as social sciences, humanities,
medicine, science and technology.
Two-step-call. Step one opens 30th of August.
Deadline: 30 September 2021, 16:00.
The Institute for Evaluation of Labour Market and
Education Policy / IFAU Research grants
The project shall concern research aiming at evaluating
measures motivated by
• Labour market policy
• Studies of how the labour market works or
• Evaluation of effects of measures within the
educational system
Since a majority of the researchers at IFAU are
economists, we also welcome applicants from other
disciplines.
Deadline: 1 October 2021.
Torsten Söderbergs Stiftelse
Torsten Söderbergs Stiftelse ger anslag till vetenskaplig
forskning inom huvudområdena medicin, ekonomi och
rättsvetenskap. I viss utsträckning stöds även forskning
inom andra områden, vilka samlas under kategorin ”övrigt”,
till exempel kultur och historia.
Stiftelsen har en ansökningsperiod per år, vilken är förlagt
till hösten. För anslagsperioden 2021 öppnar
ansökningssystemet 10 augusti.
Deadline: 1 september 2021, kl 17.00.
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The Swedish Environmental Protection Agency /
Naturvårdsverket
Multifunctionality at the landscape* level – paths towards
transition
The Swedish EPA and SwAM invite researchers to apply for
funding for a research programme with a duration of 5
years. The maximum budget for the call is SEK 45 million
aiming to fund one single programme.
The call consists of two stages. In the first stage,
researchers are invited to submit a pre-proposal with a
schematic programme description including subprojects,
and a proposed consortium.
The closing date for the first step is October 15th, 2021.

Riksantikvarieämbetet
Utlysningen av anslag för forskning och utveckling inom
området kulturarv och kulturmiljö
Totalt kommer ca 10 miljoner kronor fördelas till forskningoch utvecklingsprojekt inom två högaktuella teman. Det
första är Kulturarvsområdets digitalisering, där bland annat
anpassningsarbetet i samband med coronapandemin på ett
tydligt sätt illustrerat behovet av betydande insatser för att
stödja den digitala omställningen inom kulturarvsområdet.
Det andra temat, Kulturarv och klimat syftar till att främja
arbetet med klimatanpassning av kulturarvsarbetet och
kulturarv som resurs för ekologiskt hållbar utveckling.
Deadline: 1 oktober 2021

Jerringfonden
Forskning får stöd av Jerringfonden
Jerringfonden stöder forskning inom hälso- och sjukvård,
omsorg och utbildning, som syftar till att förbättra
livssituationen för barn och ungdomar med särskilda
behov.
Deadline: 20 september.2021
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