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Dagens möte

1. Introduktion till Forte och till den aktuella utlysningen

2. Vad ska forskare baserade i Sverige, som vill delta, tänka på?
3. Frågor och svar

Svenska & English
Informationen i denna presentation är i huvudsak på svenska. Enstaka viktiga budskap även på engelska.

The information in this presentation is mainly in Swedish, but with some key messages also in English.



1. INTRODUKTION



Vad är Forte?

• En av fyra statliga forskningsfinansiärer 
i Sverige

• Finansierar forskning inom hälsa, 
arbetsliv och välfärd

• Myndighet under socialdepartementet



Vad gör Forte?
• Delar ut ca 800 miljoner kronor/år

• Årlig öppen utlysning

• Tematiska utlysningar

 nationella

 internationella

• Ansvarar för 3 st 10-åriga nationella 
forskningsprogram

 Arbetslivsforskning

 Tillämpad välfärdsforskning

 Psykisk hälsa



Vårt uppdrag
• Finansiera grund-, behovsstyrd 

och tvärvetenskaplig forskning

• Analys och utvärdering av 
forskning och kunskapsbehov

• Kommunikation, dialog 
och samverkan inom 
Fortes ansvarsområden

• Bidra till att forskning 
sprids och kommer 
till nytta

• Främja internationellt 
forskningssamarbete



Humanities in the European Research Area
https://heranet.info/Research funding agencies in 

Europe in the area of social and 
behavioural sciences
https://www.norface.net/

Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe
27 funding organisations from 24 European countries

https://chanse.org

Forte takes part in NORFACE: New Opportunities for Research Funding Cooperation in Europa

https://heranet.info/
https://www.norface.net/
https://chanse.org/


CHANSE CALL: Transformations – social 
and cultural dynamics in the digital age

Ämne 1. Kulturell omvandling i den 
digitala tidsåldern

• Identitet, värderingar och 
världsåskådningar

• Nya berättelser, nya estetiker: bibehållen 
mänsklighet

• Humaniora och teknologisk omvandling: 
dåtid, nutid, framtid

Ämne 2. Digitalisering och social 
omvandling

• Digitalisering och sociala relationer

• Digitaliserat arbete och organisationer

• Kunskap och lärande i den digitala åldern

CHANSE | Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe

https://chanse.org/


2. SÄRSKILT VIKTIGT FÖR 
SÖKANDE FRÅN SVERIGE



CHANSE CALL: Transformations – social 
and cultural dynamics in the digital age

9 mars 2021
Utlysning öppnar 

7 maj 2021
Deadline skisser 

(outline proposals)

7 dec 2021
Deadline 

fullständiga 
ansökningar 

(full proposals*)

maj/juni 2022
Beslut 

kommuniceras 
(decision)

september/oktober 
2022 

Projektstart 
(start of the project)

Frågewebbinarium
18 mars

9-21 dec
ansökan Prisma

11-25 maj
skiss Prisma

* Only for invited applicants that pass through the 1st stage of evaluation (see more at www.chanse.org)

Prisma will be open for uploads of outlines and full proposals after the call is closed at chanse.org

http://www.chanse/


En skiss skickas in till CHANSE via deras ansökningsportal senast den 7 maj. För exakt tid då utlysningen
stänger, se CHANSEs webbsida https://chanse.org/. 

Alla sökande måste följa de regler och krav som finns i utlysningstexten på CHANSEs webbsida. Svenska 
sökande ska även följa de krav som återfinns i Sveriges nationella annex. 

När ditt konsortium har skickat in sin skiss ska du som är projekt investigator (PI) för den svenska delen av 
konsortieprojektet skicka in en skiss i Prisma, den ansökningsportal som Forte använder. 

Glöm inte att ladda upp en pdf-fil av konsortiets ansökan i Prisma! Pdf:en går att ladda ner 
från CHANSEs portal ett par dagar efter att deras utlysning ”Steg 1” har stängt.

See the national annex at https://chanse.org/
-> Call for proposals 
-> Call documentation: 4.National/Regional Eligibility Requirements  
-> p.50 Sweden 

Please, do not forget to upload a pdf file of the consortium's application in Prisma! 
The pdf-file can be downloaded from CHANSE's portal a couple of days after 
their announcement for "Step 1" has closed.

Hur du ansöker / How to apply

https://chanse.org/
https://chanse.org/


Skissen till Forte (via ansökningssystemet Prisma) ska innehålla:

• Grundinformation om projektet 

• Budget (anges i svenska kronor) för den svenska delen av konsortieprojektet 

• En pdf av den skissansökan som konsortiet skickat in i CHANSEs ansökningsportal

Instruktioner för skissansökan i prisma kommer att läggas ut på Fortes webbsida:  
https://forte.se/utlysning/chanse-transformations-social-and-cultural-dynamics-in-
the-digital-age/

Registrera den svenska delen av 
konsortieprojektet i Prisma

https://prisma.research.se/

https://forte.se/utlysning/chanse-transformations-social-and-cultural-dynamics-in-the-digital-age/
https://prisma.research.se/


National Annex: Sweden
https://chanse.org/wp-content/uploads/2021/03/CHANSE-National-
Regional-Eligibility-Requirements.pdf

Behörighetskrav i korthet
o Två- till treåriga project (12 månaders dispositionstid följer efter projekttidens slut) 
o Projektstart september/oktober 2022
o Svenska sökande (gäller såväl project leader (PL) som project investigator (PI)) måste inneha 

en doktorsexamen senast det datum då utlysningen (steg 1) stänger.
o Det är bara tillåtet att vara sökande på en ansökan i CHANSEs utlysning.

Budget
o Totalt för denna utlysning har Forte avsatt ca 22 miljoner kr för perioden 2022-2025. 
o Den svenska delen i ett projekt kan inte söka mer än 2 miljoner kronor/år från Forte. 

o För ett treårigt projekt kan ni maximalt söka 6 miljoner kronor från Forte.
o För ett tvåårigt projekt kan ni maximalt söka 4 miljoner kronor från Forte.

https://chanse.org/wp-content/uploads/2021/03/CHANSE-National-Regional-Eligibility-Requirements.pdf


Medverkande forskare/medsökande

• Forskare från länder som inte medfinansierar utlysningen kan delta med egen
finansiering.

• Den svenska delen av konsortieprojektet kan inkludera medverkande forskare från
länder som inte är med och finansierar denna utlysning, om det är av hög relevans
för genomförandet av den svenska delen av projektet (enligt Fortes policy för
internationella samarbeten inom ramen för Forte-finansierade projekt). 

• Det är upp till den svenska medelsförvaltaren att distribuera vidare medel i dessa fall 
i enlighet med i ansökan föreslaget upplägg. 

• Medelsförvaltaren måste godkänna alla svenska medverkande forskare. 



Prisma
https://prisma.research.se/

I god tid innan du påbörjar din skissansökan, försäkra dig om att följande villkor är uppfyllda:

• Du har skapat ett personligt konto i Prisma

• Alla som ingår i ansökan som medsökande forskare har skapat personliga konton i Prisma

• CV- och publikationsuppgifter för huvudsökande och medsökande forskare har lagrats på 
respektive forskares personliga konto

• Din medelsförvaltare har ett organisationskonto i Prisma och har blivit godkänd som 
medelsförvaltare hos Forte

https://prisma.research.se/


Create a Prisma account
https://prisma.research.se/

• All researchers participating in the Swedish part of the application must create their own personal account 
in Prisma. In the account, you add information regarding your education, your work experience and the 
publications you need to apply for funding. You can continuously update your application up until the 
deadline.

• Please, make sure that CV and publication information for main applicants and co-applicants have been 
stored in each researcher's personal account.

• Your organisation must also have an account.

• In order to submit an application, the organisation that will administer the funds must also have an 
organisation account in Prisma. In order to open an organisation account, the organisation must be an 
approved administrating organisation.

• If you need help - the Prisma user manual contains descriptions and guides for most of the steps in 
creating your application. If you cannot find the answer to your question, please contact Prisma’s 
technical support.

• Prisma user manual

https://prisma.research.se/
https://prismasupport.research.se/user-manual/home.html


Kriterier för godkända medelsförvaltare
Kriterierna i sin helhet finns på Fortes webbsida: https://forte.se/sok-finansiering/att-soka-
bidrag/vem-kan-soka/kriterier-for-medelsforvaltare/

Criteria for administrating organisations - Forte (English)

En godkänd medelsförvaltare ska:

1. Vara en juridisk person med ett svenskt organisationsnummer. 

2. Vara forskningsutförare. 

3. Garantera den akademiska friheten inom ramen för sitt uppdrag genom att forskningsproblem 
får väljas fritt, forskningsmetoder fritt får utvecklas och forskningsresultat fritt får publiceras. 

4. Se till att resultaten av forskning som genomförts med stöd av forskningsråden görs öppet 
tillgänglig för såväl andra forskare som den intresserade allmänheten och företag. 
Tillgänglighetskraven finns närmare beskrivna i forskningsrådens respektive generella 
bidragsvillkor. 

5. Inte vara en organisatorisk enhet som bedriver ekonomisk verksamhet.

https://forte.se/sok-finansiering/att-soka-bidrag/vem-kan-soka/kriterier-for-medelsforvaltare/
https://forte.se/en/funding/apply-for-a-grant/who-can-apply/criteria-for-administrating-organisations/


Fler bra länkar

Apply for a grant - Forte (English)

General terms and conditions for grants - Forte (English)

Guidelines for Publication with Open Access - Forte (English)

Information session for applicants | CHANSE
(CHANSE: webinar and presentations in English)

CHANSE-Call-FAQ.pdf
(CHANSE: Frequently asked questions)

CHANSE Call Partner Search Tool | National Science Centre (ncn.gov.pl)

https://forte.se/en/funding/apply-for-a-grant/
https://forte.se/en/funding/apply-for-a-grant/general-terms-and-conditions-for-grants/
https://forte.se/en/funding/ongoing-grants/open-access/policy-publication-open-access/
https://chanse.org/information-session-for-applicants/?fbclid=IwAR0kTGLXVzQ8m9FKHO9VVKl2bmnjM1CJ09AzCiLaV5rdJZkG1-0vKcWG-z4
https://chanse.org/wp-content/uploads/2021/03/CHANSE-Call-FAQ.pdf
https://ncn.gov.pl/partners/chanse/


Contacts

For questions related to CHANSE call and partner search tool:

• National Science Centre, Poland chanse@ncn.gov.pl

• Programme Coordinator Malwina Gębalska, PhD malwina.gebalska@ncn.gov.pl

• Coordinator’s Office Michał Kaczmarek michal.kaczmarek@ncn.gov.pl

• Maybe your question has already been answered at CHANSE-Call-FAQ.pdf

For questions related to national eligibility requirements and Prisma:

• Research officer Aiga Giangiacomo aiga.giangiacomo@forte.se

mailto:chanse@ncn.gov.pl
mailto:malwina.gebalska@ncn.gov.pl
mailto:michal.kaczmarek@ncn.gov.pl
https://chanse.org/wp-content/uploads/2021/03/CHANSE-Call-FAQ.pdf
mailto:aiga.giangiacomo@forte.se


3. DAGS FÖR ERA FRÅGOR



Fråga 1. Finns det några särskilda regler eller begränsningar när 
det gäller utlysningen t.ex. begränsningar i OH-påslag/indirekta 
kostnader eller hur stora lönebikostnaderna får vara? Kommer det 
att behövas någon form av medfinansiering och i så fall hur stor ska 
den vara och vad för typ av medfinansiering kan det då röra sig om?

Det är Fortes ”vanliga ekonomiska regler” för projektbidrag som gäller. Det krävs ingen 
medfinansiering och den svenska delen av projektbidraget är tänkt att ge full 
kostnadstäckning inkl OH. Det är medelsförvaltarens beräkningsmodell för OH som ska 
användas. Maxbeloppet för den svenska delen av en ansökan är 200 000 euro/år 
(motsvarande ca 2 miljoner kr/år) och för hela konsortiets ansökan finns ett 
rekommenderat tak på totalt 1 500 000 euro för hela projektperioden (24 - 36 mån).

Ni kan läsa mer om vad som gäller för svenska sökande i på sidan 50 i den bilagan till 
utlysningstexten: CHANSE-National-Regional-Eligibility-Requirements.pdf

https://chanse.org/wp-content/uploads/2021/03/CHANSE-National-Regional-Eligibility-Requirements.pdf


An answer to the question 1:

• There are no co-financing requirements and overhead costs are covered. 

• We (Forte) usually rely on the overhead models that are used at each university. 
These can differ quite a lot so we don’t usually have a strict policy. 

• The Swedish part of project grant in this call applies to Forte´s normal rules. As a 
governmental research council, Forte funds OH costs associated with the project 
in question. The model used for calculating the indirect costs should be the one 
used at your department. 

• Please note that the budget limit set for this particular call includes indirect costs. 

• The limit of € 1 500 000 is per project for the whole 24-36 months period. Each 
project needs to comprise researchers from at least 4 countries. The budget cap for 
the Swedish part of a project is € 200 000/year (about 2 MSEK/year) which 
means max €600 000 in total for the Swedish part for a 36-month project.



Question 2: Can I act as a PI or co-PI for this call even if I have a 
fixed term contract? The Netherlands seems not to be included in the 
national/regional contact points. 

When it comes to your possibilities to act as PI /co-PI due to your position 
at X University, it is up to them to decide. If you are planning to be the Swedish PI, 
X University will be the administrative organisation that approves your application. 



Question 3: Is the Netherlands actually eligible to apply for the 
call?

The Netherlands is partner in the CHANSE funder´s collaboration, but they are not 
participating in this call. That means that Dutch researchers are welcome in the 
projects only if they have funding secured from elsewhere.



Question 4: I am exploring a cross-national application with 
colleague from Estonia, but am open to joining with other Swedish 
entities if needs arise in the areas or privacy, personal data, or 
ethics.

If you are interested in finding new partners, there is also a link to a partner search 
tool at Forte´s web announcement about the call:

CHANSE Call Partner Search Tool | National Science Centre (ncn.gov.pl)

https://ncn.gov.pl/partners/chanse/


Forte Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
www.forte.se

Tack!
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