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Instruktioner till ansökningsformuläret i Prisma: 
Nätverksbidrag 2018 

Allmänt  

Observera att alla teckenbegränsningar inkluderar mellanslag. 
 
Om du avser kopiera in text i ansökansformuläret: Du måste i god tid kontrollera om det antal 
tecken som t ex Word anger stämmer med antal tecken i formuläret i Prisma. Bakomliggande 
formateringar kan följa med vilket gör att antal tecken inte stämmer. Om det inte gör det måste 
du antingen försöka rensa från olika formateringar, t ex att först tvätta texten i Notepad eller 
liknande, kopiera in stycke för stycke, eller skriva in från början. 

Prisma  

För de flesta moment i Prisma finns användarstöd som beskriver hur du ska göra. Vi uppmanar dig 
att ta del av dessa när du skriver din ansökan. 
 

• Ansökningssystemet Prisma  
• Användarstöd Prisma  
• Frågor och svar Prisma   

Grunduppgifter 

Observera att alla teckenbegränsningar inkluderar mellanslag.  
 
Projekttitel och sammanfattning 
 
Projekttitel på svenska (max 200 tecken) 
Av projekttiteln ska nätverkets namn framgå. Titeln ska ge möjlighet också för personer utanför 
specialområdet att bilda sig en uppfattning om nätverkets innehåll. Projekttiteln används ofta 
ensam i olika sammanhang och den bör utformas med omsorg (max 200 tecken). 
 
Projekttitel på engelska (200 tecken) 
Översätt till engelska. 
 
Sammanfattning på svenska (2 000 tecken) 
Skriv en sammanfattning om nätverkets syfte (max 2000 tecken). Sammanfattningen ska ge 
Fortes bedömare och beslutsfattare god information om nätverket. Den måste kunna läsas helt 
fristående, gör därför inga hänvisningar till andra delar av ansökan. Det är viktigt att 
sammanfattningen kan förstås också av icke-specialister. 
 
Sammanfattning på engelska (2 000 tecken) 
Översätt sammanfattningen till engelska. 

https://prisma.research.se/
https://prismasupport.research.se/
https://prismasupport.research.se/fragor-och-svar.html
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Projekttid 
 

Startmånad 
Här fyller du i siffran 12 (december 2018). 
 
Antal år för projektet 
Fyll i hur många år nätverket beräknas pågå.  
 
Beräknad projekttid 
Genereras automatiskt – bortse ifrån det här fältet. 
 
Önskad projekttid 
Fyll i den period sökt bidrag ska utnyttjas. 
 
Ämnesklassificering 
 

Fortes huvud- och delområden 
Välj lämpligt huvud- och delområde för din ansökan. Glöm inte att spara. Vi förbehåller oss 
rätten att klassificera om din ansökan. 
 
Alternativt delområde 
Du har möjlighet att välja ett alternativt delområde för din ansökan. Det kan ha ett annat 
huvudområde. Glöm inte att spara. Vi förbehåller oss rätten att klassificera om din ansökan. 
 
Samordningsområde 
Forte har nationellt samordningsansvar för forskning inom ett antal områden. Välj ett av dessa 
om din ansökan faller inom något av dessa. Om ditt projekt inte faller inom ett 
samordningsområde klicka i "ej samordningsområde". Ditt val sparas automatiskt när du klickar 
på spara-knappen högst upp eller när du går till en ny sida.  
 
SCB-koder 
För att underlätta framtida analys av den forskning som alla forskningsfinansiärer finansierar, så 
klassificerar vi alla ansökningar enligt SCB:s standard för svensk indelning av forskningsämnen. 
Glöm inte att spara dina val. 

Nätverket 

Beskrivning av nätverket (max 10 000 tecken) 
Beskriv det planerade nätverket och dess syfte, arbetssätt och medverkande. Du kan skriva på 
svenska eller engelska. 
 
Beskriv på vilket sätt nätverket kommer att utmynna i någon produkt i form av artikel, rapport, 
förslag till riktlinjer, eller dylikt. Nätverk som verkar för tvär- eller mångvetenskapligt samarbete 
eller nätverk med syfte att verka för implementering och nyttiggörande av forskning premieras. 
Nätverken bör ha bred sammansättning med avseende på ämneskompetens, seniora/juniora 
forskare, kön. Motivera särskilt behovet av externa medel. 
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Ekonomi 

Kostnader inom ramen för det sökta bidraget 
Ange de kostnader som ansökan avser. Beviljat belopp uppgår till högst 150 000 kr/år i högst 3 
år. Observera att allt som fylls i i tabellen, ”Kostnader inom ramen för det sökta bidraget”, 
summeras automatiskt i nedanstående tabell "Totalt sökt belopp" som "Driftskostnader". 
Indirekta kostnader (OH) ska redovisas separat i tabellen "Totalt sökt belopp" och inte i 
"Kostnader inom ramen för det sökta bidraget".  

Exempel på kostnader som kan täckas av nätverksbidrag är: 

• resor och uppehälle för nätverksdeltagarna i samband med möten 
• omkostnader för produktion och distribution av nyhetsbrev 
• omkostnader för upprättande av elektroniska nätverk, webbsidor och seminarier 

Forte beviljar inte medel för löner, konferenser, symposier, utlandsresor eller gästforskarvistelser 
inom ramen för nätverksstöd utan sådana bidrag får i förekommande fall sökas separat. 

Totalt sökt belopp 
I tabellen "Totalt sökt belopp" summeras de kostnader som du har fört in i tabellen "Kostnader 
inom ramen för det sökta bidraget" som Driftskostnader. Indirekta kostnader för du in separat i 
tabellen "Totalt sökt belopp". 

Redovisa indirekta kostnader som en egen post med belopp per år. Observera att kolumnen 
"Annan kostnad" i tabellen inte ska fyllas i. 

Medelsförvaltare 

För att kunna ansöka måste ditt lärosäte ha godkänts som medelsförvaltare och skapat ett 
organisationskonto i Prisma. Dessa listas med förval i Prisma. Därefter kan du i 
ansökningsformuläret välja din organisation som medelsförvaltare och aktuell enhet som hemvist 
för din ansökan. Skulle ditt lärosäte inte finnas med i listan så kontakta lärosätet. Observera att 
det kan ta upp till två veckor för finansiärerna att fatta beslut om att godkänna ansökan. Efter det 
att du registrerat din ansökan kommer din medelsförvaltare med automatik få din ansökan. 
Medelsförvaltaren har sju dagar på sig att fördela ansökan till behörig företrädare för 
organisationen som ska signera ansökan i Prisma inom de sju dagarna.  

Beredningsgrupper  

Ska ej fyllas i. 

Medverkande  

Här fyller du i eventuella medsökande. 
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CV  

Alla CV-uppgifter för sökande lagras på ditt personliga konto. Under denna rubrik importerar du 
de uppgifter från ditt CV som är relevanta för konferensen. 
 
Det finns begräsningar för vissa av posterna som du kan föra över till din ansökan från din profil 
i Prisma. Följande begränsningar gäller (maximalt antal): 
 
3 arbetstillfällen 
3 postdoks 
3 forskningsutbyten 
3 expertområden 
3 associate professors 
3 utbildningar  
5 handedda postdoktororer  
5 handledda doktorander  
3 meriter och utmärkelser  
3 andra meriter 

Publikationer 

För nätverksbidrag gäller en begränsning på högst 10 publikationer per huvudsökande, respektive 
5 publikationer per medsökande som kan läggas till på sidan Publikationer i din ansökan. 

Registrera 

Här registrerar du din ansökan. 

Kontakt  

För frågor om innehållet i utlysningen eller hur man fyller i ansökningsformuläret:  
 
Sofie Wallerström, forskningssekreterare, sofie.wallerstrom@forte.se, 08-562 051 71 
Dag Hervieu, forskningssekreterare, dag.hervieu@forte.se, 08-775 40 72 
 

 

mailto:sofie.wallerstrom@forte.se
mailto:dag.hervieu@forte.se
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