Nätverksbidrag 2021
Information om utlysningen
Nätverksbidrag för forskare inom ett forskningsfält är ett sätt att stimulera utbyte och
kontakter mellan forskare som arbetar med samma tema. Det vetenskapliga samtalet och
utbytet är en central del av forskningen, och nödvändig för att stimulera kvalitet.
Totalt avsätts 7 miljoner kr för åren 2022–2024.
Sista dag att skicka in ansökan är den 29 juni 2021 kl. 14.00.

Inriktning
Syftet med nätverksbidrag är att underlätta för forskare från olika discipliner och olika
delar av landet att samverka inom Fortes forsknings- eller samordningsområden.
Läs mer om Fortes forskningsområden »
Nätverken kan innefatta forskare i andra länder, men koordinatorn ska vara knuten till
en medelsförvaltare i Sverige. Forte beviljar däremot inte bidrag till nätverk inom en och
samma organisation. Nätverket skall träffas regelbundet och minst en gång per år. Forte
ser gärna att nätverk inkluderar yngre forskare och att möten förläggs till olika platser i
landet.
Bidrag beviljas i tre år och i första hand till nätverk som verkar för tvär- eller
mångvetenskapligt samarbete, eller nätverk med syfte att verka för implementering och
nyttiggörande av forskning. Nätverken bör ha bred sammansättning med avseende på
ämneskompetens, karriärålder och kön.
Nätverksbidrag söks av koordinatorn/projektledaren för nätverket.
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, utlandsresor eller gästforskarvistelser inom ramen för
nätverksbidrag utan sådana bidrag får i förekommande fall sökas separat.

Bidragsform
Inom denna utlysning finns det en bidragsform. Nedan redovisas villkor, beloppsnivå och
behörighetskrav.
Samma person får endast skicka in en ansökan som huvudsökande.
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Observera att maxbeloppen nedan inkluderar så kallade indirekta kostnader (OH).
Ansökningar som överskrider den specificerade gränsen kommer att avslås.
Nätverksbidrag
•
•

Beloppsnivå: Maximalt 450 000 kr för tre år.
Behörighet: Du är behörig att söka nätverksbidrag i den här utlysningen om du har
avlagt doktorsexamen senast det datum då utlysningen stänger.

Ansökningsprocessen
Alla ansökningar skickas in via ansöknings- och granskningssystemet Prisma. Innan du
påbörjar din ansökan, försäkra dig om att följande villkor är uppfyllda:
•
•
•
•

Du har skapat ett personligt konto i Prisma
Alla som ingår i ansökan som medverkande forskare har skapat personliga konton i
Prisma
CV- och publikationsuppgifter för huvudsökande och medverkande forskare har
lagrats på respektive forskares personliga konto
Din medelsförvaltare har ett organisationskonto i Prisma och har blivit godkänd som
medelsförvaltare hos Forte. Läs mer om Fortes kriterier för godkännande av
medelsförvaltare »

Ett villkor för att din ansökan ska beredas är att slutredogörelser för eventuella tidigare
beviljade bidrag har skickats in. Detta gäller endast bidrag där tidpunkten för slutlig
återrapportering har passerat. Vi tar hänsyn till eventuell tidigare beviljad förlängning av
dispositionstiden och därmed senarelagt datum för återrapportering.
För mer information om hur ansökan ska skrivas, se på utlysningens webbsida.

Beredning
Ansökningarna bedöms av en intern beredningsgrupp. Beslut om medel tas av Fortes
styrelse.
Bedömningskriterier
•
•
•
•

Relevans för Fortes forsknings- och samordningsområden.
Vetenskaplig kvalitet i nätverkets program.
Det förväntade mervärdet för forskningsområdet och samhället.
Det förväntade värdet för kommunikation och samverkan inom området.

Öppen tillgång
Resultat från Fortefinansierad forskning ska publiceras fritt tillgängligt (open access). Läs
mer om Fortes riktlinjer för publicering med öppen tillgång »
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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 »

Tidsplan
Utlysningen öppnar

25 maj 2021 10.00

Utlysningen stänger

29 juni 2021 14.00

Fortes styrelse fattar beslut om
finansiering

30 september 2021

Beslut publiceras

Tidigast 1 oktober 2021

Projektstart

1 januari 2022
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