Konferensbidrag 2022
Information om utlysningen
Detta är en löpande utlysning som är öppen från 1 oktober till 30 september varje år.
Ansökningar om konferensbidrag bereds löpande. Totalt avsätts 3 miljoner kronor årligen
för konferensbidrag.

Inriktning
Bidraget avser stöd för att genomföra konferenser med svenskt lärosäte eller
vetenskaplig organisation som värd. Primärt är stödet tänkt för nationella konferenser,
som dock gärna får ha internationella inslag. Syftet är att underlätta kontakter och
erfarenhetsutbyte mellan svenska och utländska forskare, att tillföra kunskaper från det
internationella forskarsamhället till svensk forskning samt bidra till att svensk forskning
sprids internationellt.
Bidrag från Forte kan som regel bara svara för en mindre del av den totala kostnaden för
en konferens.
Konferensbidraget kan avse kostnader (resa, kost och logi) för inbjudna talare, bidrag till
deltagande för studenter eller andra grupper utan egna medel, samt för arbete med
planering av konferensen.
Konferensen måste genomföras inom 18 månader från projektstart och ska genomföras i
Sverige samt samla minst 30 deltagare.
Läs mer om Fortes forskningsområden »

Bidragsform
Inom denna utlysning finns det en bidragsform: Konferensbidrag.
Observera att maxbeloppen nedan inkluderar så kallade indirekta kostnader (OH).
Ansökningar som överskrider den specificerade gränsen kommer att avslås.
Beloppsnivå: Beviljat belopp uppgår till högst 300 000 kr.
Projekttid: Ange 1 år i ansökan. Alla bidrag har 6 månaders dispositionstid efter
projekttiden. vilket innebär att det finns ett utrymme på totalt 18 månader att genomföra
konferensen.

Ansökningsprocessen
Detta är en organisationsutlysning. Ansökan ska skickas in via ansöknings- och
granskningssystemet Prisma. Ansökan initieras av organisationskontoansvarig eller
ansvarig för organisationens ansökningar hos medelsförvaltaren. Den som har initierat
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ansökan kan därefter bjuda in en av medelsförvaltaren utsedd projektledare för att fylla i
ansökans innehåll. Att bjuda in projektledare är dock inte obligatoriskt.
Organisationsutlysningar är endast synliga för personer som är inloggade på
ett organisationskonto.
För de flesta moment finns användarstöd som beskriver hur du ska göra. Vi uppmanar
dig att ta del av dessa när du skriver din ansökan. Läs gärna särskilt i användarstödet
under ”Organisationskonto/Söka bidrag, organisation”.
•
•
•

Användarstöd Prisma
Frågor och svar Prisma
Prisma support

Innan du påbörjar din ansökan, försäkra dig om att följande villkor är uppfyllda:
•

•

Medelsförvaltaren har ett organisationskonto i Prisma och har blivit godkänd
som medelsförvaltare hos Forte. Läs mer om Fortes kriterier för godkännande av
medelsförvaltare »
Eventuella personer som bjuds in till ansökan som projektledare eller medverkande
administratör måste ha ett personkonto i Prisma.

För mer information om hur ansökan ska skrivas, se instruktioner på utlysningens
webbsida.

Beredning
Detta är en löpande utlysning som är öppen mellan 1 oktober och 30 september varje år.
Ansökningar om konferensbidrag bereds löpande.
Fortes bedömningskriterier
•
•
•
•
•
•
•

Vetenskaplig kvalitet och substans
Det förväntade mervärdet för forskningsområdet
Det förväntade värdet för kommunikation och samverkan inom området
Ämnesmässigt fokusera på ett eller flera av Fortes forskningsområden
Beakta en mångfald i fördelningen av talare
Kommunicera och sprida forskning samt möjliggöra dialog mellan forskare och
samhällsaktörer inom områden relevanta för Forte
Nå ut till och möjliggöra deltagande för Fortes viktiga målgrupper som deltar på
evenemanget

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: 1 oktober 2021 kl. 10.00
Utlysningen stänger: 30 september 2022 kl. 14.00
Fortes generaldirektör fattar beslut om finansiering: Löpande
Projektstart: Löpande

3 (3)

