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Forskningsprojekt/Fullständig ansökan 2017 
 
Ansökningar om bidrag till forskningsprojekt är indelad i två steg. Du som har fått din 
projektskiss godkänd av Forte kan nu skicka in en fullständig projektansökan. Sista dag att 
skicka in ansökan är den 18 maj 2017 kl. 17:00. 
 
Inriktning 

Utlysningen ska bidra till ökad kunskap inom Fortes ansvarsområden hälsa, arbetsliv och välfärd 
och syftar till att finansiera forskning inom dessa områden. 
 

Behörighet 

Utlysningen är endast öppen för forskare vars projektskiss blivit godkänd i steg 1 av denna 
utlysning. Som projektledare ska du ha avlagt doktorsexamen senast vid sista dag för inlämning 
av skissansökan. 

 
Praktisk information 

Den information som du har skrivit in i skissansökan i Prisma är automatiskt överförd till den 
fullständiga ansökan och i den gör du ändringar. Om det är någon person som tillkommit sedan 
skisstadiet bland dem som ska ingå i ansökan som medverkande forskare så måste den personen 
skapa ett personligt konto i Prisma. För mer information om hur ansökan ska skrivas i Prisma, se 
dokumentet ”Instruktioner till ansökningsformuläret i Prisma”.  

 
Beredning 

Ansökningarna bedöms av Fortes beredningsgrupper, som är sammansatta av forskare och 
allmänföreträdare. Beredningsgrupperna begär också in utlåtanden från externa granskare vid 
behov. 

Bedömningar av de fullständiga ansökningarna görs av: 
• Forskningsprojektets vetenskapliga kvalitet (originalitet, teorianknytning samt relation till 

tidigare forskning inom området) 
• Forskningsprojektets syfte, frågeställningar, metoder, studiedesign och datamaterial 
• Vetenskaplig betydelse av förväntade resultat 
• Projektledarens och forskargruppens forskningskompetens 
• Redogörelse för eventuell tidigare egen forskning på området 
• Personal och budget som bedöms utifrån rimlighet 
• Projektets relevans i relation till samhällets behov och Fortes ansvarsområde 
• Projektets genus- och mångfaldsperspektiv 

http://forte.se/om-forte/vart-uppdrag/forskningsomraden/
https://prisma.research.se/
http://forte.se/sok-finansiering/sa-funkar-det/bedomning-och-beslut/beredningsgrupper/
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• Projektets planer för kunskapsspridning inom och utanför vetenskapssamhället 
• Samverkan med organisationer och företrädare för berörda verksamheter, myndigheter, 

brukare eller andra aktörer 

 
Beloppsnivå 

Budgeten i den fullständiga ansökan får inte skilja sig nämnvärt från skissansökan, där ett belopp 
mellan 0,5 och 2 Mkr per år under maximalt tre år gick att söka.  

 
Skillnaden mellan skiss och fullständig ansökan 

I skissen skulle tonvikten läggas på forskningsfrågeställningen och vad den tillför den kunskap 
som redan finns på området. Studiedesign, metod och material skulle endast beskrivas kortfattat i 
skissen.  

Den fullständiga ansökan ska innehålla en mer detaljerad beskrivning av projektets design, 
arbetsplan, material och metod, samt en för projektet relevant litteraturgenomgång. Även 
projektets teoretiska utgångspunkter ska beskrivas. 

Projektets samhällsrelevans och relevans i relation till Fortes ansvarsområde beskrivs i både skiss 
och fullständig ansökan, men mer utförligt i den fullständiga ansökan. Du ska också i den 
fullständiga ansökan beskriva projektets kunskapsspridnings- och samverkansaktiviteter.  

Det får inte finnas större avvikelser mellan skiss och fullständig ansökan avseende studiedesign 
och budget. 

 
Skillnaden mellan projektbidrag och juniorforskarbidrag 
 
Projektbidrag beviljas för högst tre år. Juniorforskarbidrag beviljas för fyra år. 
Juniorforskarbidraget är avsett att täcka minst 40 % lön för den sökande juniorforskaren. Om du 
söker juniorforskarbidrag men inte går vidare som juniorforskare i beredningsprocessen kommer 
ansökan att bedömas som en treårig projektansökan, utan att du särskilt behöver ange det. 

 
Riktlinjer för hur Forte hanterar ansökningar där delar av forskningen ska 
bedrivas utomlands  
 

1. Forte ser positivt på internationell forskningssamverkan. Fortes ansvarsområden rymmer 
komplexa samhällsutmaningar där internationell forskningssamverkan kan ge viktiga bidrag. 

2. Fortes bidrag kan användas för att finansiera forskning där vissa delar bedrivs i andra länder, 
men forskningen ska vara initierad och ledd från Sverige eller tydlig del i samarbetsforskning. 

3. Ansökningar som innehåller internationella samarbeten bedöms med samma kriterier som 
övriga forskningsansökningar i våra ordinarie beredningsgrupper. 
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4. I bedömningen av forskningsansökningar ska granskarna i Fortes beredningsgrupper bedöma 
om en eventuell utlandsdel i ett projekt tillför ett mervärde för projektet eller är en 
förutsättning för ett projekt med t.ex. global eller komparativ ansats. 

5. Det är huvudsökandes ansvar att ta reda på hur den egna medelsförvaltaren ställer sig till att 
finansiera forskning där vissa delar bedrivs i andra länder och finna lämpliga former för hur 
samarbetet ska gå till i varje specifikt fall.  

6. Det är medelsförvaltaren för bidraget, d.v.s. den svenska huvudsökandes hemmainstitution i 
Sverige, som bestämmer och tar ansvar för att vid behov anställa utländsk personal eller 
betala för aktiviteter och tjänster som utförs i andra länder. 
 

 

Open access 

Forte ger alla beviljade projektbidrag ett generellt bidrag om 30 000 kronor för open access-
publicering.  

• Fortes policy för open access 

 
Överföring av projektinformation till SweCRIS 
 
Forte överför information om beviljade bidrag till SweCRIS, en nationell databas över 
bidragsfinansierad forskning som inrättats på uppdrag av regeringen. Gå till SweCRIS webbsida.  
 

 
Tidplan 
 
18 maj 2017 kl. 17:00 – Sista dag att lämna in fullständig ansökan. 

I slutet av september – Fortes styrelse fattar beslut om vilka ansökningar som beviljas 
bidrag.  

 

http://forte.se/wp-content/uploads/2015/09/fortes-policy-for-open-access-1.pdf
http://www.swecris.se/
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