Tidskriftsbidrag 2022
Information om utlysningen
Totalt avsätts maximalt 10 miljoner kr för åren 2022–2024.
Sista dag att skicka in ansökan är den 24 augusti 2022 kl. 14.00.

Inriktning
Syftet med Fortes tidskriftsbidrag är tvåfaldigt, nämligen 1) att stödja vetenskaplig
diskussion och publicering på svenska inom Fortes ansvarsområden, samt 2) att främja
spridning av vetenskaplig information inom Fortes ansvars- och samordningsområden,
och särskilt då resultat från forskning som finansierats av Forte.
Att öppet redovisa vetenskapliga resonemang och resultat är en viktig förutsättning för att
den vetenskapliga diskussionen ska kunna pågå. En mycket stor del av den offentligt
finansierade forskningen publiceras i dag på engelska i internationella tidskrifter. Detta
visar att svensk forskning är internationellt gångbar, men det finns samtidigt ett stort
värde i att en vetenskaplig diskussion kan föras på svenska. Detta gäller i synnerhet sådan
forskning som berör viktiga samhällsutmaningar. Svenskspråkiga vetenskapliga
tidskrifter inom Fortes ansvarsområden utgör en viktig infrastruktur för detta, och Forte
har som myndighet även ett särskilt ansvar för att svensk terminologi inom våra olika
fackområden finns tillgänglig, används och utvecklas.
Forte kommer därför att fortsättningsvis stödja svenskspråkiga tidskrifter inom våra
ansvarsområden (hälsa, arbetsliv och välfärd), vilka kan söka om bidrag för redaktionellt
arbete och utgivning. För att stödja nyttiggörande av forskning kan även publikationer
med syfte att sprida forskningsresultat till beslutsfattare och praktiker söka stöd.
Läs mer om Fortes forskningsområden »

Bidragsform
Inom denna utlysning finns det en bidragsform. Nedan redovisas villkor, beloppsnivå och
behörighetskrav.
Observera att maxbeloppen nedan inkluderar så kallade indirekta kostnader (OH).
Ansökningar som överskrider den specificerade gränsen kommer att avslås.
Tidskriftsbidrag
Beloppsnivå
Beviljat belopp uppgår till högst 1 200 000 kr för 3 år. Exempel på kostnader som kan
täckas av tidskriftsbidrag är:

Forte Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Postadress Box 38084, 100 64 Stockholm Besöksadress Ringvägen 100 Tel 08–775 40 70 E-post forte@forte.se Org.nr 202100–5240 www.forte.se
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•
•
•
•

redaktionellt arbete
utveckling av digitala publiceringsformer (inkl. sociala media)
spridning av tidskriften på annat sätt
tryckkostnader (bör motiveras särskilt)

Behörighet
Ansökan görs av organisationen (medelsförvaltaren) i Prisma.

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
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
Ansökningarna bedöms av en intern beredningsgrupp. Beslut om medel tas av Fortes
styrelse.
Bedömningskriterier
Fortes bedömningskriterier för vetenskapliga tidskrifter
•
•

Relevans för Fortes ansvarsområden
Vetenskaplig kvalitet
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•
•
•
•

Peer review-system
Redaktionens sammansättning/kompetens
Andra inkomstkällor/budget
Det förväntade värdet för kommunikation och samverkan inom området

Fortes bedömningskriterier för informationspublikationer
•
•
•
•
•
•
•

Relevans för Fortes ansvarsområden
Behov
Redaktionell ambition och kompetens
Kvalitet på texter
Distribution och upplaga
Nyhetsvärde och aktualitet inom området
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 »

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 juni 2022 10.00
Utlysningen stänger: 24 augusti 2022 14.00
Fortes styrelse fattar beslut om finansiering: Senast 15 oktober 2022
Beslut publiceras: Tidigast 15 oktober 2022
Projektstart: 1 november 2022
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