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Rektor  
 

Gemensamt stöd för universitetets deltagande i EU:s 
ramprogram för forskning och innovation Horisont Europa. 
 
Bakgrund 
Lunds universitet har sedan 2003 avsatt gemensamma medel för att stödja och 
stimulera universitetets forskare till att koordinera samarbetsprojekt inom EU:s 
ramprogram för forskning och innovation. Dessa medel har delats ut till forskare 
vid universitetet i form av bidrag för planering och koordinering av projekt. 
Beviljade bidrag för koordinering utgår årligen under projektperioden, vanligen 
under 3 - 5 år.  Medel har också beviljats för särskilda utbildningsinsatser som har 
syftat till att öka antal och kvalitet på ansökningar samt kompetensutbildning i 
hantering av EU-projekt inom EU:s ramprogram för forskning och innovation. 
Sedan 2016 har även gemensamma medel avsatts för särskilt ansökningsstöd till 
bidragsansökningar inom European Research Council, ERC. Riktlinjer för de 
gemensamma stöden utarbetas av avdelningen Forskningsservice inom sektionen 
Forskning, samverkan och innovation. 
 
Det tidigare ramprogrammet, Horisont 2020, har pågått under perioden 2014–2020. 
Ett nytt ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa, har startat för 
åren 2021 - 2027. För att stödja och stimulera universitetets forskare till deltagande 
i EU:s ramprogram, föreslås fortsatta möjligheterna att söka gemensamma stöd för 
ramprogrammet Horisont Europa. 
 
Beslut 
Universitetet beslutar att fortsatt stödja och stimulera forskare vid Lunds 
universitet som deltar i EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 
Europa. Aktiviteter inom The European Institute of Innovation and Technology 
(EIT) samt European Innovation Ecosystems (EIE) omfattas inte av beslutet. Det 
gemensamma stödet omfattar följande fyra former: 
 
Planeringsbidrag; får sökas av forskare som koordinerar arbetet med en ansökan 
inom Horisont Europa med minst tre deltagande organisationer och med avsikt att 
sedan koordinera projektet. Bidraget är ett engångsbelopp på max 75 tkr.  
Bidragen bereds av avdelning Forskningsservice och beslutas av sektionschef för 
sektionen forskning, samverkan och innovation.  

 
Koordinationsbidrag; får sökas av forskare som är koordinator för ett projekt inom 
Horisont Europa med minst tre deltagande organisationer. Bidraget betalas ut 
årligen under projektets kontraktstid. Bidraget är max 200 tkr per år. 
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Bidragen bereds av avdelning Forskningsservice och beslutas av sektionschefen för 
sektionen Forskning, samverkan och innovation.  
 
Bidrag för särskilda utbildningsinsatser; riktas mot forskare och administratörer vid 
Lunds universitet i syfte att främja utvecklingen av kvalificerade 
projektansökningar och projekthantering, samt att öka motivationen för deltagande 
i Horisont Europa. Bidraget är 200 tkr per år. 
Bidraget disponeras av avdelning Forskningsservice och beslutas av 
avdelningschefen för Forskningsservice. 
 
Ansökningsstöd för ERC-bidrag; särskilda informationstillfällen, training camp 
och workshops för forskare som ska skriva ansökningar till ERC.  
Bidraget är 400 tkr per år. 
Bidraget disponeras av avdelningen Forskningsservice och beslutas av 
avdelningschefen för Forskningsservice. 
 
Universitetet beslutar vidare att föreslå universitetsstyrelsen att fortsatt avsätta 
forskningsmedel till gemensamma bidrag för universitetets deltagande i EU:s 
ramprogram Horisont Europa med totalt 4 400 tkr per år, varav 4 000 tkr för 
planerings-, koordinerings- och utbildningsbidrag och 400 tkr för ansökningsstöd 
för ERC-bidrag. 
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor i närvaro av 
förvaltningschef Susanne Kristensson efter hörande av representant för Lunds 
universitets studentkårer och efter föredragning av forskningshandläggare Karin 
Langborger, sektionen Forskning, samverkan och innovation.  
 
 
 
 
Erik Renström 
    
 
 
 
 
Kopia 
Samtliga institutioner (via fakultetskanslierna) 
Samtliga fakultetskanslier 
Samtliga verksamheter inom USV (via Sara Virkelyst)  
Samtliga verksamheter inom LUKOM (via Sara Virkelyst)  
Universitetsbiblioteket 
MAX IV laboratoriet 
Forskningsnämnden 
Sektionschefen FSI 
Internrevisionen 
Planeringschefen 
Planeringsavdelningen, Susanne Håkansson 
Avdelningschefen Forskningsservice 
LUgemensamt@rektor.lu.se 
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