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Nyheter från Externa relationer och Forskningsstöd
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Forskningsetiska rådet ger två workshops i maj
I maj ges två tillfällen att fördjupa sig i forskningsetik. Dels hålls ett seminarium med fokus på forskningsetik
inom humaniora och samhällsvetenskap och dels ges en workshop om etikprövning. Det ena tillfället är en
workshop om etikprövning som ges den 3 maj. Det andra tillfället är ett seminarium med fokus på
forskningsetik för humanister och samhällsvetare som hålls den 17 maj. För mer information och anmälan, se
nyheten på medarbetarwebben.

Kommande: Skrivarträff för forskningsansökningar till Vetenskapsrådets särskilda
utlysningar
Under våren öppnar Vetenskapsrådet tre riktade utlysningar med inriktning mot forskning om brottslighet,
segregering, samt om digitaliseringens samhällskonsekvenser. Som ett led i den workshopserie som hölls i
höstas med institutionen för polisiärt arbete erbjuder vi på forskarstöd och samverkan ett tillfälle där ni får
återkoppling på era ansökningar både från oss och era kollegor. Vi ses den 16 maj klockan 15:00. För mer
information om hur du anmäler dig, se medarbetarwebben. Välkomna!

Tips: World Academic Forum Stockholm Summit!
During 17-20 May, Stockholm’s united academia will come together to manifest the importance of academia’s
role in society. Across four days, a wide range of events with an interdisciplinary focus are brought together
in a joint program with both on-site and online events. The summit’s 2022 theme is: a Post Pandemic Planet.
To take part of the full program and register to one or several events, visit Word Academic Foruma webpage.

Tips: Webbinarium om öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och forskningsdata
Den 20 april kl. 09.30-12.00 bjuder Vetenskapsrådet och Kungliga biblioteket in till ett gemensamt
webbinarium för att presentera resultaten av respektive myndighets uppdrag inom öppen tillgång och
diskutera vägen framåt. Se VRs hemsida för mer information om eventet.

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.
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Aktuella och kommande utlysningar
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
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

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
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

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:

VR - Resebidrag för konferensen EuroScience Open
Forum 2022,
Vetenskapsrådet utlyser resebidrag för konferensen ESOF
2022, som äger rum i Leiden, Nederländerna, 13-16 juli
2022. Utlysningen riktar sig till unga forskare – doktorander
och postdoktorer – under 35 år.
Deadline: 3 april 2022

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

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

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

Utlysningar från föregående nyhetsbrev som fortfarande är öppna.
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

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
NIKK Nordisk information för kunskap om kön - Utlysning
Finansierar samarbeten som främjar jämställdhet. Genom
fonden utlyser Nordiska ministerrådet årligen medel till
projekt där minst tre organisationer, från minst tre nordiska
länder samarbetar. Projekten kan exempelvis bidra till ny
kunskap, erfarenhetsutbyten och nordiska nätverk.
Deadline: 31 mars 2022, 14:00
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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
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
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
Länsförsäkringar – kommande utlysning på temat ’En
Hållbar Trygghet’. Öppnar under mars.
Under de senaste åren har de sociala trygghetsutmaningarna fått alltmer uppmärksamhet i media,
civilsamhälle och bland politiska och ekonomiska aktörer.
Vad som utgör en trygghetsutmaning skiljer sig dock
radikalt mellan olika delar av landet.

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
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
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
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
Brottsofferfonden – Forskningsmedel
Brottsofferfonden stödjer forskningsprojekt där det
övergripande målet är att öka kunskapen om brottsoffer
och förbättra bemötandet och stödet till brottsoffer.
Forskning om brottsoffer kan bedrivas inom olika
ämnesområden, till exempel kriminologi, sociologi,
psykologi, socialt arbete, rättsvetenskap, ekonomi, media
och medicin. Brottsofferfonden finansierar
doktorandprojekt under förutsättning att en disputerad
forskare står som huvudsökande.
Deadline: 1 april 2022

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