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Nyheter från Externa relationer och Forskningsstöd
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Ny medarbetare!
Vi har fått en ny medarbetare hos oss, Rickard Sundin Jooste. Han ansvara för internationella finansiärer,
inklusive EU. Ni når honom via Grants Office mailen eller på rickard.sundin.jooste@sh.se. Välkommen Rickard!

Vill du samarbeta med forskare från Chile?
Södertörns högskola är en del av ACCESS, som syftar till att öka samarbetet mellan svenska och chilenska
universitet, både gällande forskning och utbildning. Nu finns det möjlighet att arrangera en workshop på nästa
ACCES forum som hålls i Punta Arenas, Patagonien 9-11 november 2022. Forskningstemat bör relateras till ett
eller flera av de globala målen som är i fokus. Dessa är 3 - God hälsa och välbefinnande, 11 - Hållbara städer och
samhällen, 14 - Hav och marina resurser samt 15 - Ekosystem och biologisk mångfald.
Deadline är 4 april 2022 (23:59 CET). Den sökande måste ha en doktorsexamen. För mer information besök
gärna ACCESS hemsida.

Årets residensinnehavare utsedd!
Årets innehavare av högskolans residens för scenkonst, som drivs i samverkan med Huddinge kommun, är nu
utsedd: dansaren och koreografen Noah Hellwig ska under året samarbeta med lärare/forskare och personal på
högskolan och invånare och aktörer i kommunen för att utveckla sin konst och bidra till utbildning, forskning och
lokalsamhället. Noah arbetar ofta med interaktiva konstnärliga praktiker och intresserar sig bland annat för
relationen mellan dans/koreografi och digitala former som spel och sensoriska teknologier. Du som är
intresserad av att fundera över möjliga samarbeten inom forskning eller utbildning med Noah är välkommen att
höra av dig till Erik: erik.falk@sh.se, 072-571 27 01. Information om Noah Hellwig finns här:
www.noahhellwig.com

This year’s artist-in-residence appointed!
This year’s holder of the Södertörn university and Huddinge municipality residency for performing arts has been
appointed. Dancer and choreographer Noah Hellwig will work with academic and non-academic staff at SH and
with residents and actors in the municipality to develop his own art, and to give contributions to research,
teaching and local life. Noah’s artistic practice often involves interactivity, and aeras to explore include among
other things the relation between dance/choreography and digital forms like games and sensory technologies. If
you are interested in thinking about possible collaborations with Noah and his art for research or teaching,
contact Erik at erik.falk@sh.se, or 072-571 27 01. You can find information about Noah Hellwig here:
www.noahhellwig.com

Södertörn University | 141 89 Huddinge, Sweden | +46 8 608 40 00 | samverkan@sh.se | grantsoffice@sh.se

Informationsträff om avtalen för publiceringsavgifter, APC
Den 26 april kl 12.15-13.00 (UB425) informerar biblioteket om nyheter och förändringar i högskolans avtal för
förbetalda och rabatterade avgifter vid publicering open access. Läs mer i nyheten på medarbetarwebben.

Tips: Webbinarium om öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och forskningsdata
Vetenskapsrådet och Kungliga biblioteket bjuder in till ett gemensamt webbinarium för att presentera resultaten
av respektive myndighets uppdrag inom öppen tillgång och diskutera vägen framåt. Den 20 april 2022, 9.3012.00. Se VRs hemsida för mer information.

Ändring av tidsfrist VR utlysning
Observera att höstens utlysningar inom Internationell postdok kommer att stänga den 13 september istället för
20 september, som VR tidigare angett. Detta gäller Internationell postdok inom humaniora och
samhällsvetenskap samt Internationell postdok inom naturvetenskap och teknikvetenskap.

Hör gärna av er till oss på samverkan och forskarstöd om ni har några frågor, ideér eller annat ni vill prata om!
Namn och kontaktinformation finner ni längst ner i detta brev.

Aktuella och kommande utlysningar
Länsförsäkringar – Forskningsprojekt om lokalt hållbar
trygghet
Utlysning av forskningsmedel för forskning inom temat
lokalt hållbar trygghet, med fokus på trygghetsutmaningar
samt samhällsinsatser som kommer att behövas för ett
lokalt trygghetsskapande arbete framöver. Ansökningsprocessen för forskningsmedel är indelad i två steg. I steg
1 lämnar sökande in en projektskiss. De ansökningar som
går vidare i processen till steg 2, lämnar sedan in en
fullständig projektansökan.
Deadline: Steg 1 - 28 april 2022, kl.12:00

Anne-Marie och Gustaf Anders Stiftelse för
mediaforskning – Anslag

BFUF: Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond
– Utlysning

Gunvor och Josef Anérs stiftelse – stipendier

Inriktning: forskning relevant för besöksnäringen som är till
nytta för besöksnäringens företag och anställda.
Utlysningens två teman är:
1) Grön omställning i besöksnäringen
2) AI, automation och robotisering i besöksnäringen

Stiftelsen ger anslag till enskilda personer, till
forskningsgrupper, institutioner eller liknande. Anslagen till
forskning kan avse planering eller genomförande av
forsknings- och utvecklingsprojekt. Således ges inte anslag
till resor, uppehälle eller tryckning av publikationer.
Inkomna ansökningar behandlas vid stiftelsens
styrelsemöten som äger rum normalt i juni och december.

Anslag ges till kvalificerad forskning med svensk och
internationell inriktning inom humaniora och
samhällsvetenskap (inkl kulturhistoriskt angelägna
projekt). Ansökningsbeloppet ska utgöra minst 15%, dock
högst 150.000 kr, av den totala projektsumman.
Deadline: 1 juni 2022

Deadline: 16 juni 2022, kl: 14.00
Wenner-Gren Stiftelserna – Särskilda stipendier för
gästforskare från Ukraina

KK-stiftelsen – Open call: Visiting Academic Scholars
from Ukraine

Stipendierna är avsedda att underlätta för disputerad
forskare från Ukraina som kommit till Sverige efter 24
februari 2022 att verka vid svensk akademisk institution.

The aim is to enable researchers and lecturers from higher
education institutions in Ukraine to continue their academic
activities in a safe and supporting environment.

Läs mer om vilkoren på stiftelsens hemsida.

Read more on KKs webpage.
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Utlysningar från föregående nyhetsbrev som fortfarande är öppna.
KK-stiftelsen Rekryteringar 22
Stödformen innebär att stiftelsen delfinansierar strategiskt
viktiga anställningar som bidrar till förnyelse för någon av
lärosätets miljöer. Vid adjungeringar kan även anställning
inom näringslivet stödjas.
Deadline: 15 september 2022, kl. 15:00
KK-stiftelsen Prospekt 22 - Forskningsprojekt för nyligen
disputerade forskare
Programmet ger stöd till nyligen disputerade forskare som
självständigt ska bedriva ett forskningsprojekt i
samproduktion med näringsliv.
Deadline: 26 augusti 2022, kl. 15.00
Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond - Bidrag
Stödjer forskning samt utvecklingsarbete kring barn och
ungdomar med funktionsnedsättning. Fokus ligger på
faktorer som påverkar deras hälsa, lärande och
livssituation. Tillämpad forskning som förbättrar situationen
för målgrupperna välkomnas särskilt, samt projekt där barn
och ungdomar själva är delaktiga.
Deadline: 30 april 2022
Stiftelsen Allmänna Barnhuset – Forskningsbidrag
Delar ut medel till forskning om barn- och ungdomar i
utsatta livssituationer. Årets omgång prioriterar pågående
projekt som tidigare beviljats medel från stiftelsen samt
planeringsanslag till mer nystartade forskningsprojekt.
Deadline: 13 april 2022, 12:00
Skolforskningsinstitutet – Utlysning av forskningsbidrag
Inriktning för årets utlysning av forskningsbidrag:
Metoder och arbetssätt i undervisningens planering,
genomförande och utvärdering som bidrar till barns och
elevers utveckling och lärande.
Deadline: 11 maj 2022, 14:00
AFA Försäkring – Utlysning
Finansierar forskningsprojekt som kan förbättra
arbetsmiljön och minska arbetsrelaterade skador,
sjukdomar och sjukfrånvaro för arbetare i privat sektor,
samt anställda i kommuner och regioner.
Deadline: 5 maj 2022
Trafikverket – Utlysning: Morgondagens
transportpolitiska beslutsstöd
Finansiera forskning som ökar kunskapen om det svenska
transportsystemet och hur det bör utvecklas i en hållbar
och föränderlig värld.
Deadline: 20 april 2022
Formas – Sociala och kulturella perspektiv på
klimatförändringar och biologisk mångfald
Forskningsprojekt som belyser sociala och kulturella
perspektiv på pågående klimatförändringar och förlusten av
biologisk mångfald.
Deadline: 28 april 2022

Erling-Perssons stiftelse - Anslag
Anslag ges till forsknings- eller utbildningsprojekt inom
intresseområden som ligger nära eller omfattar ämnet
entreprenörskap. Tillämpningsinriktad forskning prioriteras.
Deadline: 10 april 2022
KK-stiftelsen Företagsforskarskolor 22
Syftet med programmet är att stärka lärosätets forskningsoch utbildningsmiljöer samt att tillgodose näringslivets
kompetensbehov genom forskarutbildning som bedrivs i
samproduktion.
Deadline: 8 september 2022, kl. 15.00
Handelsrådet – Postdoc-stöd/tjänst
Kan sökas av den som har disputerat under de senaste 2
åren eller om disputationen planeras vara genomförd
senast kommande juni månad. Syftet med stödet är att
främja den svenska handelsforskningens
kompetensutveckling. Forskningen ska vara tillämpbar för
handelns företag och anställda och/eller branschen som
helhet, och komma till praktisk nytta i en nära framtid.
Deadline: 28 april 2022, 14:00
NordForsk - Societal Security Beyond COVID-19
Projects in this call can address the medium to long-term
effects for individuals and groups, for Nordic societies, and
for the Nordic community, of the COVID-19 pandemic
within the thematic framework of the call.
Deadline: 8 juni 2022, 13:00
NordForsk - Call for proposals for The Joint Committee for
Nordic Research Councils for the Humanities and the
Social Sciences (NOS-HS)
HOS-HS is now issuing a call for funding covering a series
of Nordic exploratory workshops.
Deadline: 28 April 2022
Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF – Utlysning
För att öka samarbetet mellan industri och akademi satsar
Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, nu totalt 30
miljoner kronor på industridoktorander inom
naturvetenskap, teknik och medicin. Bidraget löper under
utbildningstiden och ska resultera i en doktorsexamen.
Deadline: 19 maj 2022
Gunvor och Josef Anérs stiftelse – Anslag
Humanistiska/samhällsvetenskapliga forskningsområdet
Anslag ges till kvalificerad forskning med svensk och
internationell inriktning inom humaniora och
samhällsvetenskap (inkl kulturhistoriskt angelägna projekt).
Deadline: 1 juni 2022, öppnar 1 april.
Forte - Hälsa och välfärd för en åldrande befolkning i
Sverige och Indien 2022
Forte och det indiska forskningsrådet för medicinsk
forskning (ICMR) välkomnar nu ansökningar för
samarbetsprojekt inom forskningsområdet åldrande och
hälsa. Utlysningen riktar sig till forskargrupper som är
baserade i Indien och Sverige.
Deadline: 7 april 2022, 13:30
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Svenska Spels forskningsråd – Utlysning
Lämnar stöd till forskning om spelberoende och
förebyggande åtgärder mot spelproblem. Medel medges
för projekt som sträcker sig från ett till fem år.
Deadline: 30 april 2022, 24:00
Gunvor och Josef Anérs stiftelse – Konferenser
Anslag lämnas till deltagande i konferenser under
förutsättning att den sökande inbjudits att organisera
sessioner eller presentera egna forskningsrapporter. För
att ansökan ska beaktas ska konferensen äga rum efter
den 30 maj.
Deadline: 17 april 2022
Formas Årliga öppna utlysningen
Forskningsprojekt
Forskningsprojekt till forskare tidigt i karriären
Inom denna bidragsform välkomnar Formas
forskningsprojekt där forskare formulerar sina egna
frågeställningar inom något eller flera av utlysningens tre
ansvarsområden, miljö, areella näringar och
samhällsbyggande.
Deadline: 21 april 2022, 14:00

Formas – Sociala och kulturella perspektiv på
klimatförändringar och biologisk mångfald
Forskningsprojekt som belyser sociala och kulturella
perspektiv på pågående klimatförändringar och förlusten av
biologisk mångfald.
Deadline: 28 april 2022
Vinnova – Rörlighet för innovation, lärande och
kunskapsutbyte
Vill du eller din organisation vidga vyerna för att få nya
kontakter, insikter och samarbeten? Nu erbjuder Vinnova
finansiering för personer verksamma inom forskning och
innovation som vill arbeta i en annan organisation i upp till
18 månader.
Deadline: 20 april 2022, kl 14:00
Formas: Forskarskolor inom hållbart samhällsbyggande
Formas medel för tvärvetenskapliga och praktiknära
forskarskolor inom hållbart samhällsbyggande.
Forskarskolorna ska sätta samman forskare från olika
lärosäten och fakulteter, som tillsammans kan säkerställa
en praktiknära forskarutbildning för licentiater och
doktorander, och möjliggöra en tvärvetenskaplig
kunskapsproduktion för dessa såväl som andra i
forskarskolorna ingående forskare.
Deadline: 19 maj 2022

Samverkan / Innovations stöd:
Erik Falk – samverkanskoordinator
Johanna Tollbäck – samverkansstrateg, akademisk rörlighet (PUSH)
Johan Bornebusch – innovationsstöd
Forskarstöd:
Gabriela Hinchcliffe Voglio – Svenska finansiärer
Rickard Sundin Jooste – Internationella finansiärer, inkl EU
Enhetschef:
Dan-Anders Lidholm
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