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Nyheter från Externa relationer och forskarstöd
Välkomman tillbaka! Vi hoppas att ni har haft en trevlig ledighet över helgerna som varit.
Detta nyhetsbrev kommer under våren att ändra skepnad, i stället för att komma som en
PDF ska det istället gå att läsa direkt i eran inkorg. Det kommer även vara möjligt att
prenummerera på nyhetsbrevet. Syftet är att göra det enklare för er att läsa och för oss
att distrubera.
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.
•

VR Welcome you to an information meeting about calls of International postdoc in
the spring 2022. It is held 26th of January 13.00-14.30. They will give a brief
presentation of the grant form and general information. You will also have the
opportunity to ask questions. This meeting is aimed for applicants and future
applicants. Register before the 25th of January.

Aktuella och kommande utlysningar
Wenner-Gren Stiftelsen – Fellow stipendier
Avsikten är att ge unga forskare möjlighet att erhålla
kvalificerad postdoktoral utbildning utomlands under 3 år
samt att därefter (efter förnyat ansökningsförfarande)
bedriva forskningsverksamhet i Sverige under 2 år.
Deadline: 1 Februari 2022

Wenner-Gren stiftelsernas stipendier
Utlyser tre ”resestipendier”
Gästforskarstipendier
Sabbatstipendier för forskning i utlandet
Resestipendier
Deadline: 1 mars 2022

ÅForsk – Forskningsanslag
Tre olika anslag kan sökas: Ung forskare,
Samverkansprojekt mellan akademi/industri samt Generell
forskning. De olika inriktningarna har skild dispositionstid
samt maxbelopp. Se finansiärens hemsida för mer
information.
Deadline: 7 mars 2022

Riksbankens jubileumsfond
Riksbankens Jubileumsfond utlyser varje år stöd för
forskning inom humaniora och samhällsvetenskap.
RJ Program 2022
RJ Projekt 2022
RJ Infrastruktur för forskning 2022
Deadline: 1 februari 2022, kl 15:00
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Riksbyggens Jubileumsfond – Den goda staden
Stipendier för att stödja foskning, utveckling och utbildning
för bättre boendemiljö inom områden som arkitektur,
byggnadsteknik, fastighetsförvaltning, energiförsörjning,
miljövård och samhälls- och trafikplanering..
Deadline: 31 Januari 2022

Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation
Den svenska sektionen av SJSF fördelar varje år anslag
och stipendier till utbytet mellan Japan och Sverige.
Deadline: 1 mars 2022

KSLA - Wallenbergprofessurer
Ett antal ettåriga gästprofessurer av högsta internationella
klas utlysess. Wallenbergprofessurerna syftar till att knyta
framstående utländska forskare, som kan förväntas bidra
till förnyelse av svensk vetenskap inom den gröna sektorn,
till universitet och högskolor. Nominera nya professorer,
sista nomineringsdag är den 1 mars 2022.

Vinnova - Forskning om finansmarknader 2022-2024
Erbjudandet syftar till att stimulera och finansiera
forskningsprojekt inom programmet för
finansmarknadsforskning. Forskningsprojekten ska
medfinansieras av privata aktörer som har intresse för
forskning inom finansmarknader.
Dealine: två olika, 16 februari 2022, 14:00, samt 11 maj
2022, 14:00
Forte – Postdokbidrag
Syftar till att stödja kompetens- och karriärutveckling för
juniora forskare samt att främja forskarmobilitet.
Utlysningen är öppen för ansökningar inom Fortes
övergripande ansvarsområden: hälsa, arbetsliv och välfärd.
Tre former av bidrag går att söka:
Nationellt postdokbidrag; Internationell postdok –
inresande; Internationell postdok – utresande.
Deadline: 24 februari 2022, 14:00
Forte - Kommande utlysning om barns och ungas
psykiska hälsa
Öppnar den 16 februari 2022. Utlysningen är den första
inom det 10-åriga nationella programmet om psykisk hälsa.
Du kan söka medel för projektbidrag för minst två år och
maximalt fyra år. Utlysningen omfattar följande inriktningar
Förekomst gällande välbefinnande, psykiska besvär och
psykiatriska tillstånd hos barn och unga; Insatser för att
främja barns och ungas välbefinnande; Insatser för att
förebygga psykiska besvär hos barn och unga;
Behandlande insatser för barn och unga med psykiatriska
tillstånd
SJF Scholarships
Sweden-Japan Foundations stipendier
Sweden-Japan Foundation utlyser stipendier för studier,
forskning samt examensarbete och praktik på högskolenivå
i Japan. Stipendierna är främst avsedda för studier inom
teknik, naturvetenskap, ekonomi, juridik, medicin och
handel. Studenter och yngre forskare från samtliga
universitet och högskolor i Sverige är behöriga att söka
anslag. Under de senaste åren har universitetsstudenter
och exjobbare prioriterats
Deadline: 1 mars 2022
Vetenskapsrådet – Bidrag till forskningsmiljö inom
humaniora och samhällsvetenskap
Kommande, öppnar 9 februari. Syftet är att skapa
mervärde av samarbete i större grupperingar än i ett
vanligt projekt och att skapa långsiktighet. Det söks av en
konstellation av flera forskare från olika lärosäten och/eller
ämnen, nationellt eller internationellt, som arbetar mot ett
gemensamt forskningsmål på lång sikt.
Deadline: 15 mars 2022

Forte - Kommande utlysning om hälsa och välfärd för en
åldrande befolkning i Sverige och Indien
Den 25 januari 2022 öppnar Forte och Indian Council for
Medical Research (ICMR) den gemensamma utlysningen
för projektbidrag. Utlysningen syftar till att främja
gemensam forskning mellan Indien och Sverige och öka
kunskapen om åldrande i båda länderna.
Formas – Kommande: 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. Öppnar 24 februari
2022. Deadline: 19 maj 2022
Formas – Kommande: Sociala och kulturella perspektiv
på klimatförändringar och biologisk mångfald
Forskningsprojekt som belyser sociala och kulturella
perspektiv på pågående klimatförändringar och förlusten av
biologisk mångfald. Öppnar 1 mars 2022
Deadline: 28 april 2022

Vetenskapsrådet – Internationella postdok
Inom naturvetenskap och teknikvetenskap
Inom humaniora och samhällsvetenskap
Inom konstnärlig forskning
Syftet med bidraget är att ge forskare som nyligen avlagt
doktorsexamen vid svenskt universitet eller högskola
möjlighet att utöka sitt nätverk och sin kompetens genom
att arbeta utomlands under trygga anställningsformer.
Bidraget ska också premiera den svenska forskningens
kvalitet och förnyelse.
Deadline: 22 februari 2022, 14:00
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Vetenskapsrådet –
Projektbidrag inom humaniora och samhällsvetenskap
Projektbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap
Kommande, öppnar 9 februari. Syftet med projektbidraget
är att du som forskare ges frihet att själv formulera
forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en
definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid.
Deaddline: 15 mars 2022
Stiftelsen för strategisk forskning:
Support for writing an EU applicationl
The Call aims to promote internationalization of Swedish
research by stimulating increased Swedish participation in
HEU Pillar 2 Global Challenges & European Industrial
Competitiveness. The HEU-projects must be of strategic
relevance for Sweden, i.e., benefit the future
competitiveness of Sweden
Deadline: 1 Mars 2022, 14:00

Försäkringskassan – Forskingsmedel
Utlyser forskningsmedel för projekt om socialförsäkringen
och Försäkringskassans verksamhet. Syftet är att utveckla
kunskapen om socialförsäkringen och dess funktion för
individ och samhälle samt att stödja implementering av
forskningsbaserade insatser inom
socialförsäkringsområdet.
Deadline: 28 februari 2022

Samverkan / Innovations stöd:
Erik Falk – samverkanskoordinator
Johanna Tollbäck – samverkansstrateg, akademisk rörlighet (PUSH)
Johan Bornebusch – innovationsstöd
Forsjarstöd:
Gabriela Hinchcliffe Voglio – Svenska finansiärer
Enhetschef:
Dan-Anders Lidholm – kontrakt
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