2022/10

24 maj

Nyheter från Externa relationer och Forskarstöd

Foto: Henrik Peel, beskuren

Riksbankens Jubileumsfond möjliggör vistelser vid framstående institut för avancerade
studier
Riksbankens Jubileumsfond har inlett ett fördjupat samarbete med flera institut för avancerade studier. Nu vill
stiftelsen uppmärksamma svenska forskare på möjligheten att vistas vid instituten. Det går redan nu att
självständigt söka sig till de tre instituten som RJ hittils inlett sammarbete med genom deras ordinarie
fellowship-program. Se Riksbaknkens jubileumsfons hemsida för information om bland annat de olika
tidsfristerna.

Är du som forskare intresserad av samverkan och kunskapsutbyte med övriga samhället?
Varmt välkomna till webbinarium om Riksbankens Jubileumsfonds Flexitutlysning 2022! Forskningssekreterare
Torbjörn Eng och Robert Hamrén presenterar RJs samverkanssatsning Flexit och svarar på frågor om den
kommande utlysningen.
Flexitforskaren Rebecca Selberg medverkar också och delar med sig av sina erfarenheter att skriva ansökningar
och att arbeta som forskare utanför akademin. Genom RJ Flexit erbjuder RJ forskare och organisationer inom
privat, offentlig och ideell sektor möjlighet att samverka, utveckla och utbyta kunskap.
Tid: 7 juni kl 14.00-15.00. Anmälan görs här.

Viktig påminelse – Samfinansiering vid ansökan av extern finansiering
Det är viktigt att ni kontaktar ekonomiavdelningen på projektansokningar@sh.se för att få hjälp med upprättandet
av en kalkyl inför en ansökan. Var ute i god tid!
I de fall en ansökan kräver samfinansiering är det även viktigt att en förankring av samfinansiering fylls i och
signeras av rektor innan ansökan skickas in. Detta kan mailto:projektansokningar@sh.se hjälpa till med efter att
en kalkyl upprättats. Läs gärna mer om samfinansiering här på medarbetarwebben.

EU Missions in Horizon Europé
Nya Horizon Europe utlysningar med sista ansökningsdag i september 2022, har gjorts inom EU:s fem
”missions”. Missions är riktade satsningar inom områdena: Klimatneutrala städer, Cancer, Hav och vatten,
Klimatanpassning och Hälsosamma jordar. Läs mer här (scrolla för länkar till respektive ”mission”).
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Sök möjlighet till kompetensutveckling för ökad samhällsrelevans!
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 tror kan bidra till att lösa en viktig samhällsutmaning? Nu finns
återigen möjlighet för dig att få stöd för att utveckla en idé som skapar nytta i omvärlden.
Till hösten erbjuder Södertörns högskola för andra året kompetensutveckling för den som vill arbeta med att lösa
en samhällsutmaning. Programmet är framtaget tillsammans med Stockholms universitet och Openlab och ger
lärare och forskare möjlighet att arbeta utmaningsdrivet med utgångspunkt i den egna forskningen eller
undervisningen. Syftet är att skapa och prova idéer som bidrar till att lösa en samhällsutmaning och målet för
deltagarna att hitta nästa steg i utvecklingsprocessen - t ex genom en ansökan om finansiering.
Programmet består av 12 heldagstillfällen med coachning, inspiration, erfarenhetsutbyte och eget arbete.
Deltagandet är kostnadsfritt och nedsättning i tid ges för deltagare. Antalet platser är begränsat.
Information om programmet, krav och anmälan finns här.
Har du frågor får du gärna vända dig till samverkanskoordinator Erik Falk: erik.falk@sh.se, 072-571 27 01

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 för att minska
skadorna och öka tryggheten med hjälp av data och AI
Forskare sökes som tillsamman med Länsförsäkringar
samt andra organisationer vill genomföra konkreta
värdeskapande forskningsprojekt.
Sista ansökningsdag: 11 juni 2022, kl 12:00

Azrieli Foundation – Postdoctoral fellowships
Medel för Postdoctoral fellowships vid israeliska
akademiska institutioner. Ansökningsperioden börjar 1
september, men information finns redan nu.
Sista ansökningsdag: 15 november 2022

Utlysningar från föregående nyhetsbrev som fortfarande är öppna
CAN – Utlysning av medel för alkoholforskning
Ett uttalat syfte med stödet är att stärka alkoholforskningsområdet i Sverige. Alkoholforskningsrådet stödjer i
huvudsak tillämpad forskning och finansierar projekt med
mellan 200 000 och 800 000 kronor per år.
Sista ansökningsdag: 15 september 2022, klockan 23.59

Formas – Internationellt nätverksbidrag för Agenda 2030

Kungl. Vitterhetsakademie – Gästföreläsaranslag

Kungl. Vitterhetsakademie – Resestipendier

Avsikten är att ge universitet och högskolor möjlighet att
inbjuda internationella gästföreläsare som inom sitt område
intar en ledande ställning genom nya metoder och idéer
och som därigenom kan tänkas stimulera svensk forskning.
Sista ansökningsdag: 1 september 2022, klockan 15:00

För att stimulera internationella kontakter utlyses
resestipendier för disputerade forskare inom de
humanistiska, samhällsvetenskapliga, juridiska och
teologiska fakultetsområdena. Upp till 25 000 kronor kan
sökas för ändamålet.
Sista ansökningsdag: 1 september 2022, klockan 15:00

AFA Försäkring – Arbetsmiljöeffekter vid automatisering,
robotisering och nyttjande av artificiell intelligens
FoU-programmet bidra till att generera ny och användbar
kunskap om den tekniska utvecklingens effekter på
arbetsmiljö och hälsa för anställda i privat sektor.
Forskningen bör leda till resultat och kunskap som är
praktiskt tillämpbar på arbetsplatser i privat sektor.
Sista ansökningsdag: 25 augusti 2022

AFA Försäkring – FoU-program: Skadligt bruk i arbetslivet

Omkostnader i samband med nätverkande med en eller
flera internationella partners (utanför Europa) i syfte att
formulera gemensamma projektidéer för att bidra till
uppfyllandet av Agenda 2030.
Sista ansökningsdag: 25 augusti 2022, klockan 14:00

Syftet är att öka kunskap och förutsättningar för att tidigt
upptäcka skadligt bruk. Förebyggande insatser kan minska
sjukfrånvaron, förbättra möjligheterna till bibehållen
anställning. Forskningen bör leda till resultat och kunskap
som är praktiskt tillämpbar på arbetsplatser i privat sektor
och i kommuner och regioner.
Sista ansökningsdag: 11 augusti 2022
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AFA Försäkring – Forskning om arbetsmiljö och hälsa
Utlysningen öppnas 11 maj.
Information om FoU programmen.
Sista ansökningsdag: 11 augusti 2022

Vinnova – Innovations for Managing Sustainable Urban
Accessibility
Svenska aktörer som på innovativa sätt och i samarbete
med europeiska aktörer vill främja hållbar mobilitet och
tillgänglighet i städer. Utlysningen är öppen för projekt som
sträcker sig alltifrån tillämpad forskning till demoprojekt.
Två diditala informationsmöten ges, 27/4 och 5/5.
Sista ansökningsdag: 15 september 2022
Energimyndigheten – Människa, Energisystem och
Samhälle
Du som vill bidra med nya arbetssätt, metoder, processer
och verktyg som ska undersökas i praktiken och bidra till
lärande och förändring i riktning mot hållbar energi för alla
är välkommen att söka stöd.:
Sista ansökningsdag: 31 augusti 2022
Formas – Projektbidrag för internationella samarbeten
inom migration och miljöförändringar
Internationella, tvärvetenskapliga forskningssamarbeten
med fokus på globala förändringar och migration.
Sista ansökningsdag: 1 juli 2022, kl. 14.00
Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten –
Utlysning av forskningsmedel om dagvatten (synteser)
Finansiären vill med denna utlysning finansiera synteser
som sammanfattar och analyserar befintligt kunskapsläge
och kunskapsbehov inom forskningsområdet dagvatten.
Sista ansökningsdag: 7 september 2022
Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten –
Utlysning av forskningsmedel om vattenkraftens
miljöpåverkan
Utlysning med syfte att stödja forskning om påverkan från
vattenkraft och andra dammar på samhälle, landskap,
ekosystem och arter.
Sista ansökningsdatum: 7 september 2022

Energimyndigheten – Indo-svensk gemensam utlysning
inom cirkulär ekonomi
Gemensam utlysning om cirkulär ekonomi där du som vill
bidra till omställningen till en cirkulär ekonomi kan söka
stöd för att genomföra bilaterala projekt med svenska och
indiska aktörer.
Sista ansökningsdag: 22 juni 2022
Vinnova – Utbildningssamverkan och arbetsintegrerat
lärande – modell- och metodutveckling 2022
Riktar sig till högskolor som i samverkan med annan
organisation vill utveckla och testa innovativa modeller och
metoder för utbildningssamverkan som inkluderar en
design för att utveckla ett arbetsintegrerat lärande.
Sista ansökningsdag: 30 augusti 2022, 14.00
SSF – Strategisk mobilitet 2022
Avser finansiering av lönekostnaden för personer som
under en period vill röra sig mellan industri/ näringsliv
/myndighet/sjukhus och akademi/ forskningsinstitut.
Sista ansökningsdag: 6 september 2022, 14.00
AFA Försäkring – Postdocstöd
Postdoc-stödet ska inrikta sig på arbetsmiljöområdet. Det
stöd vi utlyser och den forskning vi finansierar ska vara
tillämpbar i arbetslivet och komma till praktisk nytta i en
nära framtid. Viktigt är att ett framåtblickande samarbete
etableras med forskargrupper utanför det egna lärosätet.
Sista ansökningsdag: 8 juni 2022
Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten –
Utlysning av forskningsmedel om minskat matsvinn
Finansiären vill med denna utlysning stödja forskning som
ökar kunskapen om effektiva åtgärder för att minska
matsvinnet och bidrar till en resurseffektiv livsmedelskedja.
Sista ansökningsdag: 7 september 2022
Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten –
Hållbar klimatomställning och klimatanpassning
Syftet är att koppla samman frågor kring, och samspelet
mellan, minskad klimatpåverkan, klimatanpassning samt
återställande, bevarande och stärkande av biologisk
mångfald för ökad resiliens, och hitta kombinationer av
lösningar för omställning som är långsiktigt hållbara och
genomförbara.
Sista ansökningsdatum steg 1: 15 oktober 2022
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BFUF – Utlysning
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
Deadline: 16 juni 2022, kl: 14.00
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: 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
Forte – Konferensbidrag 2022
Fortes konferensbidrag avser stöd för att genomföra
konferenser med svenskt lärosäte eller vetenskaplig
organisation som värd. Ansökningar om konferensbidrag
bereds löpande.
Sista ansökningsdag: 30 september 2022
SSF bidrag till ukrainska forskare 2022
Vänder sig till Ukrainska forskare med doktorsexsamen
(och medborgare) som kommer till Sverige under 2022.
Forskaren måste anställas av ett svenskt universitet under
projekttiden. Olika anställningsformer är tillåtna.
Sista ansökningsdag: 31 december 2022, kl 23.59
Wenner-Gren Stiftelserna – Särskilda stipendier för
gästforskare från Ukraina
Stipendierna är avsedda att underlätta för disputerad
forskare från Ukraina som kommit till Sverige efter 24
februari 2022 att verka vid svensk akademisk institution.
Läs mer om vilkoren på stiftelsens hemsida.

Nordforsk – Call for proposals for research projects in the
Future Working Life Research Programme
The overall aim of the call is to generate knowledge and
solutions for a sustainable and inclusive future working life
in a Nordic and/or Nordic-Lithuanian context.
Sista ansökningsdag: 21 juni 2022
KK-stiftelsen – Open call: Visiting Academic Scholars
from Ukraine
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.
Read more on KKs webpage.
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
Gunvor och Josef Anérs stiftelse – stipendier
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
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
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.

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