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Projektbidrag 2022 

Information om utlysningen 

Utlysningen ska bidra till ökad kunskap inom Fortes ansvarsområden hälsa, arbetsliv och 
välfärd. Totalt avsätts omkring 300 miljoner kr för åren 2023–2025. 

Sista dag att skicka in ansökan är den 3 februari 2022 kl. 14.00.  

Inriktning 
Den årliga utlysningen av projektbidrag är öppen för ansökningar inom Fortes 
övergripande ansvarsområden: hälsa, arbetsliv och välfärd. Syftet med utlysningen är att 
möjliggöra analys av och bidra till en fördjupad kunskap inom avgränsade 
forskningsområden eller frågeställningar. Den forskning som stöds ska vara av hög 
vetenskaplig kvalitet och ha god potential att bidra till nytta i samhället på kort eller lång 
sikt. För närmare beskrivning av de forskningsområden vi stödjer, se sidan 
Beredningsgrupper i den årliga öppna utlysningen av projektbidrag.  

Bidragsform 
Inom denna utlysning finns det en bidragsform att söka: projektbidrag. Projektbidrag är 
bidrag för enskilda forskningsprojekt. De beviljas antingen för två eller tre år. 

Beloppsnivå 
Maximalt 5 miljoner kronor för treåriga projekt och maximalt 3 miljoner kronor för 
tvååriga projekt. Observera att maxbeloppet inkluderar så kallade indirekta kostnader 
(OH). Ansökningar som överskrider den specificerade gränsen kommer att avslås. 

Behörighet  
Du är behörig att söka projektbidrag i den här utlysningen om du har avlagt 
doktorsexamen senast det datum då utlysningen stänger.  

Begränsningar 
Högst en ansökan per projektledare är tillåtet i denna utlysning. Du kan ingå som 
medverkande forskare i flera ansökningar. 

Du får inte vara huvudsökande för en ansökan i denna utlysning om du, vid utlysningens 
sista ansökningsdag, är projektledare för ett redan pågående projektbidrag från Forte. Ett 
projektbidrag räknas som pågående under bidragets projekttid (bidragsperiod). Det är 
tillåtet att ansöka i denna utlysning om du har kvarvarande dispositionstid, förutsatt att 
projekttiden är avslutad.  

https://forte.se/om-forte/vart-uppdrag/forskningsomraden/
https://forte.se/sok-finansiering/aterkommande-utlysningar/beredningsgrupper/
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Begränsningen gäller oavsett vilken utlysning bidraget beviljades inom, med undantag för 
internationella samarbetsutlysningar.  

Begränsningen gäller enbart för bidragsformen projektbidrag. Om du har till exempel 
pågående programbidrag, juniorforskarbidrag, nätverksbidrag eller andra typer av bidrag 
kan du söka i den här utlysningen. 

Mer information om begränsningar avseende parallella bidrag » 

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.  

Inlämnade ansökningar kommer inte att beaktas om projektledaren redan har ett 
pågående projektbidrag vid utlysningens stängningsdatum. 

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

Beredning 
Ansökningarna inom den årliga utlysningen av projektbidrag bedöms av ett flertal 
beredningsgrupper med olika inriktningar. Grupperna är sammansatta av nordiska 
forskare och svenska samhällsrepresentanter. Beslut om medel tas av Fortes styrelse. 

I ansökningsprocessen blir du ombedd att välja beredningsgrupp för din ansökan. Vi 
förbehåller oss dock rätten att placera ansökan i en annan beredningsgrupp. 

Beredningsgrupper inom hälsa: 
• Folkhälsa 
• Hälsofrämjande och beteende 
• Vård och vårdorganisation 

https://forte.se/sok-finansiering/aterkommande-utlysningar/fragor-och-svar-om-reformen-av-den-arliga-oppna-utlysningen/
http://www.prisma.research.se/
https://forte.se/sok-finansiering/att-soka-bidrag/vem-kan-soka/kriterier-for-medelsforvaltare/
https://forte.se/sok-finansiering/att-soka-bidrag/vem-kan-soka/kriterier-for-medelsforvaltare/
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Beredningsgrupper inom arbetsliv: 
• Arbetsmarknad 
• Arbetsorganisation 
• Arbete och hälsa 

Beredningsgrupper inom välfärd: 
• Socialpolitik, samhällsförändringar och levnadsförhållanden  
• Sociala relationer och sociala problem 
• Social omsorg och socialt arbete 
 
Läs mer om beredningsgrupperna i den årliga öppna utlysningen av projektbidrag » 

Fortes bedömningskriterier 

Vetenskaplig kvalitet: 
• Syfte, frågeställningar, teorianknytning, bakgrund och projektets originalitet 
• Studiedesign, metoder för datainsamling och analys 
• Tvär- och/eller flervetenskaplig ansats 
• Köns- och genusperspektiv i forskningens innehåll 

Genomförbarhet: 
• Arbetsplanens kvalitet 
• Projektledarens och forskargruppens forskningskompetens 
• Redogörelse för eventuell tidigare egen forskning på området 
• Personal och budget som bedöms utifrån rimlighet 

Relevans: 
• Relevans i relation till samhällets behov, Fortes ansvarsområden och utlysningens 

inriktning 
• Samverkan med användare av forskningen 
• Nyttiggörande och kommunikation av forskningsresultat 

Riktlinjer för hur Forte hanterar ansökningar där delar av forskningen ska 
bedrivas utomlands 
Forte ser positivt på internationell forskningssamverkan. Fortes ansvarsområden rymmer 
komplexa samhällsutmaningar där internationell forskningssamverkan kan ge viktiga 
bidrag. Läs mer om hur Forte bedömer ansökningar där delar av forskningen ska bedrivas 
utomlands » 

Riktlinjer för publicering med öppen tillgång  

Genom att ta emot bidrag från Forte accepterar du som projektledare även Fortes 
riktlinjer för öppen tillgång. Läs mer om Fortes riktlinjer för publicering med öppen 
tillgång » 

https://forte.se/sok-finansiering/aterkommande-utlysningar/beredningsgrupper/
https://forte.se/sok-finansiering/att-soka-bidrag/bedomning-och-beslut/
https://forte.se/sok-finansiering/att-soka-bidrag/bedomning-och-beslut/
https://forte.se/sok-finansiering/pagaende-bidrag/oppen-tillgang/fortes-policy-publicering-med-oppen-tillgang/
https://forte.se/sok-finansiering/pagaende-bidrag/oppen-tillgang/fortes-policy-publicering-med-oppen-tillgang/
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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: 2 december 2021 kl. 10.00 

Utlysningen stänger: 3 februari 2022 kl. 14.00 

Fortes styrelse fattar beslut om finansiering: oktober 2022 

Beslut publiceras: oktober 2022 

Projektstart: 1 januari 2023 

Kontaktinformation 
För frågor om innehållet i utlysningen eller hur man fyller i ansökningsformuläret, 
vänligen kontakta projektutlysning@forte.se. 

 

https://forte.se/sok-finansiering/pagaende-bidrag/swecris/
https://forte.se/sok-finansiering/pagaende-bidrag/swecris/
mailto:projektutlysning@forte.se
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