Programbidrag 2016
Sista dag att skicka in ansökan är den 31 maj 2016 kl. 17.00.

Behörighet
Som programledare ska du ha avlagt doktorsexamen senast vid den tidpunkt då ansökan
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 31 maj 2016. I annat fall behandlas
inte ansökan. 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.
Varje sökande får endast lämna in en ansökan om programbidrag som huvudsökande.

Praktisk information
Observera att alla teckenbegränsningar inkluderar mellanslag.
Alla CV- och publikationsuppgifter för sökande och medverkande forskare lagras på
respektive forskares personliga konto.

Beredning
Ansökningarna bedöms av fem särskilt tillsatta beredningsgrupper som är sammansatta av
internationella forskare och allmänföreträdare med kännedom om svenska förhållanden.
Beredningsgrupperna motsvarar de fem olika inriktningarna i utlysningen. I
ansökningsprocessen blir du ombedd att välja beredningsgrupp och du ska välja den
beredningsgrupp som motsvarar inriktningen på din ansökan.

Bedömningskriterier
Bedömningar och prioriteringar kommer att göras utifrån:
•
•
•
•
•
•

Programmets vetenskapliga kvalitet och betydelse av förväntade resultat
Programmets syfte, frågeställningar, metoder, studiedesign och datamaterial
Programmets relevans i relation till samhällets behov och Fortes ansvarsområden
Programledarens och forskargruppens forskningskompetens
Programmets genus- och mångfaldsperspektiv
Planer för kunskapsspridning inom och utanför vetenskapssamhället

•
•
•

Samverkan med organisationer och företrädare för berörda verksamheter,
myndigheter, brukare eller andra aktörer
Internationell samverkan
Personal och budget som bedöms utifrån rimlighet

Begränsningar gällande publikationer
För ansökan om programbidrag gäller en begränsning på högst 10 publikationer per huvudoch medsökande som kan läggas till på sidan Publikationer i din ansökan. Dessutom kan ett
urval av högst 10 referenser från programgruppens produktion, relevanta för programmet,
läggas till under fältet ”Referenslista för programbeskrivning…” i ansökningsformuläret
förutom en referenslista för programbeskrivningen.

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 inför 2016. 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 Prismakonto kan denna uppdatering ha påverkat uppgifter du redan lagt in. Vänligen kontrollera
därför i god tid att dina uppgifter stämmer.

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 program tillför ett medvärde för programmet
eller är en förutsättning för ett program 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
Medel för open accesspublicering ingår i det fasta beloppet för programbidrag. Läs mer om
Open Access

Överföring av programinformation 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

Tidplan
Sista datum för att lämna in ansökan om programbidrag är den 31 maj 2016 kl. 17.00. Fortes
styrelse fattar beslut om vilka ansökningar som beviljas bidrag i november 2016.

