
  
 
 
 
 
 
 

 

 

Utlysning av medel för forskningsprojekt i 
samverkan – inom pågående tematiska 
samverkansinitiativ, 2021-2024 

En av universitets uppgifter är att bidra till lösningar av centrala 
samhällsutmaningar. För att lyckas med sådan problemlösning krävs breda 
tvärvetenskapliga forskningssamarbeten inom akademin i samverkan med 
verksamheter utanför universitetet. Lunds universitet har därför beviljat medel till 
16 tematiska samverkansinitiativ fördelat på tre utlysningsomgångar sedan 2017, 
och öppnat en fjärde utlysning med 4 initiativ som kommer att beviljas under tidig 
vår 2021.  

Det är önskvärt att forskningssamverkan mellan initiativen och deras externa 
samverkansparter fördjupas ytterligare.  

För att möjliggöra detta utlyser Lunds universitet medel för forskning tillsammans 
med externa samverkansparter med start i juni 2021 om maximalt 1 000 000 SEK 
per år i upp till 4 år. Samtliga pågående tematiska samverkansinitiativ, inklusive de 
nya initiativ som påbörjas våren 2021, har möjlighet att söka dessa medel. Totalt 
planeras 5 projekt att beviljas. Beslut om tilldelning fattas av rektor efter beredning 
i Lunds universitets samverkansråd. 

Syfte 

Syftet med bidraget är att ytterligare stödja forskning vid Lunds universitet som är 
inriktad mot lösningar av samhällsutmaningar genom att möjliggöra för de 
befintliga tematiska samverkansinitiativen att vidga eller fördjupa forskning som 
ligger inom ramen för initiativens nuvarande inriktning. Forskningen ska utvecklas 
i samverkan mellan ett etablerat tematiskt samverkansinitiativ och minst en av dess 
nuvarande externa parter. Forskningsfrågeställningen kan med fördel vara 
tvärvetenskaplig och ska ha tydlig förankring i det tematiska samverkansinitiativets 
samhällsutmaning. Målet är att detta ska resultera i en framflyttning av 
forskningsfältet och ett fördjupat utvecklingsarbete med universitetsexterna parter. 
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Instruktioner för ansökan 
Projektet ska vara baserat på forskningsinriktningen inom det tematiska 
samverkansinitiativet och inkludera minst en extern part. Samverkansrådet ser 
gärna att fler parter är med i ansökan. Ansökan kan skrivas på svenska eller 
engelska. Ansökan bör innehålla: 

 Projektbeskrivning om maximalt 6 sidor, med frågeställning, förväntade 
mål och resultat med en plan av aktiviteter och metoder, samt forskningens 
förväntade effekter i samhället, och frågeställningens förankring och 
ursprung ur det tematiska samverkansinitiativets arbete. 

 ”Laguppställning” om maximalt 2 sidor med tydlig redogörelse för vilka 
parter och personer som ingår i projektet, deras olika roller, och 
engagemang före under och efter projektet, samt, om relevant, hur 
projektet hanterar och följer upp IPR, patent, och frågor relaterade till 
kunskapsproduktion och innovationer under projektets gång. 

 Bilaga med budget för planerade aktiviteter som täcker såväl direkta som 
indirekta kostnader (max 2 sidor) 

 Bilaga med CV:n (max 2 sidor per person) för de 
huvudsökande(Huvudsökande kan vara fler än 1 person) 

 Ett ”Letter of intent” från varje extern part som ingår, med redogörelse för 
deras bidrag, roll och engagemang under projektets gång. 

Utvärderingen projektansökningarna görs utifrån den skriftliga ansökan av en 
arbetsgrupp inom samverkansrådet. 

Bedömning av ansökningarna sker utifrån: 

 Forskningsexcellens: Frågeställningens och begreppsbildningens tydlighet, 
den föreslagna metodikens lämplighet, potentialen och realismen i det 
föreslagna tvärvetenskapliga tillvägagångssättet, integrationen av externa 
aktörers kunskap och expertis i projektet, frågeställningens förankring i det 
tematiska samverkansinitiativet, samt frågeställningens nydanade karaktär. 

 Förväntat genomslag i samhället: projektets samhällsrelevans och 
förväntade effekter, utsträckningen i vilken projektets resultat kan 
förväntas bidra till att flytta fram fältet inom det tematiska 
samverkansinitiativets samhällsutmaning (vilket inkluderar 
tillvägagångssätt för att kommunicera projektet och dess 
projektresultatmed relevanta aktörer och användare, samt sätt att följa 
uppkommunikation, samverkan och genomslag under projektets gång). 

 Projektets genomförbarhet: Val av ingående parter och forskare, val av 
aktiviteter, projektets genomförbarhet enligt projektplanen, 
projektplanenskvalitet, samt resurssättningens adekvans. 
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Uppföljning av förväntade resultat 
Vid uppföljning av initiativets forskningsprojekt efter 2 år och efter 4 år kommer 
följande frågor att ställas: 

 Progressionen av forskningen i samverkan – Hur ser den ut? Hur följer den 
planen? Hur utvecklar den sig framöver? 

 Hur har projektet realiserat förväntningarna på genomslag i samhället? 
Vilka hinder och möjlighet har funnits och hur har de hanterats? Hur ser 
planen ut för att förstärka eller fördjupa genomslaget framöver? 

 Hur har ledningen av projektet utvecklats? Vilka lärdomar och vilka 
erfarenheter har gjorts? Vilka risker har tagits inom forskningen, för att nå 
genomslag i samhället, och för att leda projektet, och hur har dessa 
hanterats? 

 Hur har projektet flyttat fram fältet? 

 

Utlysningen öppnar den torsdagen den 18 december 2020 och sista dag för att 
skicka in ansökan är torsdag 15 april 2021. Utbetalning av beviljade medel sker 
från juni 2021. Vid frågor kontakta forskningshandläggare Carin Nilsson 
Carin.nilsson@fsi.lu.se . Ansökningshandlingar skickas till samverkan@lu.se  
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