
 

 
 
 
 

 
Utlysning av medel för tematiska samverkansinitiativ  
 
En av universitets uppgifter är att bidra till lösningar av centrala samhällsutmaningar. För att 
lyckas med sådan problemlösning krävs breda tvärvetenskapliga samarbeten inom akademin i 
samverkan med verksamheter utanför universitetet. Inte minst i forskningspropositionen 2016 
har detta framhållits. 
 
Lunds universitet har länge arbetet i tvärvetenskaplig samverkan med inriktning mot 
framtidens utmaningar. Detta är också en viktig punkt i den nya strategiska planen. För att 
underlätta för nya tvärvenetenskapliga samarbeten inom och utom universitetet med 
inriktning mot framtida utmaningar behöver nya initiativ initieras. För att möjliggöra detta 
utlyser Lunds universitet här medel för tematiska samverkansinitiativ med start 2017 om 
maximalt 500 000 per år under 3 år med möjlighet till förlängning under ytterligare 2 år.  
 
Beslut om tilldelning fattas av rektor efter beredning i Lunds universitets samverkansråd. 
 
Syfte 
 
Syftet med tematiska samverkansinitiativ är att:  

• stödja arbete med lösningar av samhällsutmaningar inom områden där Lunds 
universitet har etablerad forskning som kan bidra till framtida genombrott;  

• skapa plattformar som ger förutsättningar för samarbete mellan forskare vid Lunds 
universitet och identifierade externa avnämare;  

• stimulera samarbeten över fakultetsgränser och lyfta fram goda exempel på 
samverkansprojekt 

 
Tanken är att ett tematiskt samverkansinitiativ ska skapa en mötesplats för kunskap och 
utveckling inom ett preciserat problemområde. Erhållna medel ska användas till aktiviteter 
som bygger upp samverkansaktiviteter. Målet är att detta ska resultera i nya projekt och 
gemensamma ansökningar liksom utvecklingsarbete med universitetsexterna parter. Initiativet 
ska fungera som en plats för fysiska möten och ha en webbportal som synliggör forskning och 
aktiviteter både inåt mot Lunds universitet och utåt mot avnämare. Vidare är uppdraget att 
samla och kommunicera de genomslag som arbetet inom temat bidrar till.   
 
Instruktioner för ansökan 
 
Ett tematiskt samverkansinitiativ ska vara en ny etablering. Det ska vara ämnesöverskridande 
och inkludera minst tre fakulteter, samt inkludera externa partner, nationella såväl som 
internationella. Bedömning av ansökningarna sker utifrån vetenskaplig meritering, bredd av 
samverkan och kvalitet på samverkansprojekt, plan för samverkansaktiviteter och 
synliggörande och huvudsökandes kompetens.  
 
Initiativet ska ha en föreståndare/projektkoordinator och en kärna med forskare från Lunds 
universitet och extern(a) part(er). Ansökan bör ange och ska innehålla: 
 



 

• Projektbeskrivning om maximalt 6 sidor, inklusive redogörelse för vilka parter och 
personer som ingår i initiativet, vilka tydliga mål initiativet har och en beskrivning av 
planerade aktiviteter 

• Budget för planerade aktiviteter som täcker såväl direkta som indirekta kostnader. 
• Bilaga med CV:n för de huvudsökande  
• Ett ”letter of intent” med redogörelse av externa partners bidrag till initiativet.  

 
 
Värdering av resultat 
 
Vid utvärdering av initiativet efter 1,5 och 3 år kommer frågor av nedanstående typ att ställas:  
 

- Har ansökningar som tagits fram inom det tematiska initiativet resulterat i 
forskningsprojekt? 

- Har initiativet skapat extern synlighet där temat gjorts välkänt som ett styrkeområde 
för LU? 

- Kan genomslag (impact) av initiativets kunskapsförmedling påvisas? Exempelvis genom 
påverkan på offentliga verksamheter eller företag, genom remissvar, innovationer, nya 
företag etc.  

 
Sista dag för ansökan är 1 april 2017. Utbetalning av beviljade medel från höstterminen 2017. 
Vid frågor kontakta avdelningschef Lisa Thelin lisa.thelin@fsi.lu.se eller vicerektor Bo Ahrén 
bo.ahren@rektor.lu.se . Ansökningshandlingar skickas till samverkan@lu.se 
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