
 
 
 

 

Forskningsprojekt/Skiss 2016 

Ansökningar till Forte om bidrag till forskningsprojekt görs i ett tvåstegsförfarande. Den sökande 
lämnar först in en projektskiss. De sökande som får sin projektskiss godkänd kan sedan lämna in 
en fullständig projektansökan. Högst två forskningsprojektskisser från samma projektledare 
tillåts. 

Forte utlyser projektbidrag en gång om året med inlämning av skiss i månadsskiftet 
januari/februari och fullständig ansökan i maj. Sista dag för inlämning av skiss 2016 är 2 
februari kl. 17.00.  

Behörighet 

Du är behörig att söka om du har avlagt doktorsexamen senast vid den tidpunkt då fullständig 
ansökan ska lämnas in. 

Ett villkor för att en ansökan om aktuellt bidrag ska behandlas av Forte är att slutredogörelser för 
alla tidigare beviljade bidrag skickats in senast den 2 februari 2016. I annat fall behandlas inte 
skissansökan. Detta gäller endast de tidigare bidrag där tidpunkten för slutredogörelse har 
passerat. Vi tar hänsyn till eventuell tidigare beviljad förlängning av dispositionstiden och därmed 
senarelagt datum för slutredogörelse. 

Ny information om CV funktionen i Prisma 

Som en del i utvecklingsarbetet av Prisma har en referensgrupp bestående av främst forskare 
tittat närmare på en del funktioner i ansökningssystemet. Vi har också lyssnat på de synpunkter 
som har kommit in till supporten. Resultatet är en CV-modul som vi hoppas ska vara mer 
användarvänlig och smidig än den tidigare. För dig som redan har ett Prisma-konto kan denna 
uppdatering ha påverkat uppgifter du redan lagt in. Vänligen kontrollera därför i god tid att dina 
uppgifter stämmer. 

Beredning 

Skisserna och de fullständiga projektansökningarna bereds av Fortes beredningsgrupper som är 
sammansatta av forskare och allmänföreträdare. 

Bedömningar av skisserna görs av: 

• Projektets originalitet, design och relation till forskningsfronten 
• Projektets genomförbarhet (material, metod och kompetens) 
• Projektets relevans i relation till samhällets behov och Fortes ansvarsområde 
• Projektets genus- och mångfaldsperspektiv 

I ansökningsprocessen blir du ombedd att välja beredningsgrupp och ämnesklassning för din 
ansökan. Vi förbehåller oss dock rätten att placera skissen i annan beredningsgrupp samt att 
ändra klassningsuppgifterna vid behov. 



 
 
 

 
Begränsningar gällande publikationer 
 
För projektbidrag och juniorforskarbidrag gäller en begränsning på högst 10 publikationer per 
huvud- och medsökande som kan läggas till på sidan Publikationer i din ansökan. Dessutom kan 
ett urval av högst 10 referenser från projektgruppens produktion, relevanta för projektet, läggas 
till under fältet ”Referenslista för projektbeskrivning…” i ansökningsformuläret förutom en 
referenslista för projektbeskrivningen.  

Open access 

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

Skillnad mellan skiss och fullständig ansökan 

I skissen ska tonvikten läggas på forskningsfrågeställningen och vad den tillför den kunskap som 
redan finns på området. Studiedesign, metod och material ska beskrivas så tydligt att projektidéns 
genomförbarhet kan bedömas. 

Den fullständiga ansökan ska innehålla en mer detaljerad beskrivning av projektets design, 
arbetsplan, material och metod. Dessutom ska projektets teoretiska utgångspunkter beskrivas och 
en relevant litteraturgenomgång redovisas. 

Projektets samhällsrelevans och relevans i relation till Fortes ansvarsområde beskrivs i både skiss 
och fullständig ansökan, men mer kortfattat i skissen. 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. 

Beloppsnivån för beviljade treåriga projekt brukar ligga på totalt 2-3 Mkr. 

Skillnaden mellan projektbidrag och juniorforskarbidrag 
 
Projektbidrag beviljas för högst tre år. Juniorforskarbidrag beviljas för fyra år. Högst två 
forskningsprojektskisser från samma projektledare tillåts. Det innebär att om du även söker 
juniorforskarbidrag så kan du som projektledare endast lämna in en projektskiss.  Projektskissen 
och juniorforskarskissen får inte gälla samma projekt. Endast ett juniorforskarbidrag per år kan 
sökas av samma person. 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. 

http://forte.se/sok-finansiering/sa-funkar-det/open-access-och-swecris/
http://forte.se/sok-finansiering/sa-funkar-det/open-access-och-swecris/


 
 
 

 
Förutsättningar 

Alla ansökningar skickas in via Prisma - Fortes, Formas och Vetenskapsrådets ansöknings- och 
granskningssystem.  

Förutsättningar för att du ska kunna skicka in din ansökan: 

• Du måste skapa ett personligt konto i Prisma 
• Alla som ingår i ansökan som medverkande forskare måste också skapa personliga 

konton i Prisma 
• Alla cv- och publikationsuppgifter för sökande och medverkande forskare lagras på 

respektive forskares personliga konto 
• Ditt universitet eller högskola måste ha ett organisationskonto i Prisma 

Försäkra dig om att dessa förutsättningar finns i god tid innan sista ansökningsdag.  

Tidplan 

Sista datum för att lämna in projektskiss är den 2 februari 2016 kl. 17.00 och sista datum för att 
lämna in fullständig projektansökan är den 19 maj 2016 kl. 17.00. Under första halvan av april 
2016 kommer Forte att besluta vilka skisser som godkänts till steg 2, d.v.s. vilka sökande som 
bjuds in att skicka in en fullständig projektansökan. Informationen kommer finnas tillgänglig i 
Prisma. Fortes styrelse fattar beslut om vilka ansökningar som beviljas bidrag i steg två i slutet av 
september 2016. 

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. 

4. I bedömningen av forskningsansökningar ska granskarna i Fortes beredningsgrupper 
bedöma om en eventuell utlandsdel i ett projekt tillför ett medvärde 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. 
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