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Forskningsrådet Formas
ett forskningsråd för hållbar utveckling

Miljö Areella näringar       Samhällsbyggande



• Grundforskning
• Behovsmotiverad forskning
• Innovation

• Högsta vetenskapliga kvalitet 
• Relevant för samhället

Nyckelord om Formas



Formas anslag 1,3 miljarder kr/år

Årliga öppna utlysningen                    50%

Riktade utlysningar                          25%

Internationella utlysningar                   15%
Kommunikationsprojekt, akututlysningar       (10%



Om utlysningen
Perspektiv på de globala hållbarhetsmålen



FN:s globala hållbarhetsmål



Planeringsbidrag

Varför planeringsbidrag?
• Skapa utrymme för robust förarbete
• Möjliggöra större kliv i hållbarhetsforskningen
• Sammanföra flera vetenskapliga discipliner som jobbar mot samma mål
• Få in samhällsrelevansen i tidigt skede
• Stärka svenskledda konsortiers positionering och konkurrenskraft

Planering inför vad?
• Formas kommande större utlysning om globala hållbarhetsmålen år 2020
• Andra internationella eller nationella utlysningar



Vad förväntas av planeringsbidrag?

• Bygga ett konsortium med potential för banbrytande forskning som inkluderar:
a) Samarbeten mellan forskare (tvärvetenskapliga och/eller internationella 
samarbeten uppmuntras, men är inte ett krav)
b) Samverkan med relevanta avnämare

• Genomföra en eller flera förstudier, som kartlägger forskningsfältet och 
forskningsbehov

• Utveckla idéer för en större forskningsansökan som är förankrade i konsortiet
• Utveckla en strategi för att ett framtida större forskningsprojekt kan bidra till    

karriärvägar mellan forskning och samhälle och/eller kopplingar mellan forskning 
och högre utbildning



Tidplan

Aktivitet Datum

Öppnar 15 juni 2018

Stänger 23 augusti 2018, kl. 14.00.

Beslut 14 november 2018



Projektens omfattning

Så mycket kan du söka 2 miljoner kronor

Projektets längd 12 månader

Formas delar totalt ut Upp till 30 miljoner kronor (delutlysning 1 och 2)

Max en ansökan per person (huvudsökande och medverkande forskare)



Vem kan söka?

Huvudsökande
• Aktiv forskare med doktorsexamen
• Verksam vid svenskt universitet, högskola, forskningsinstitut eller myndighet med 

forskningsuppdrag
• Godkänd medelsförvaltare
Medverkande forskare
• Krav på doktorsexamen
Andra projektdeltagare
• Ej krav på doktorsexamen 
• Begränsad del av bidrag kan gå till avnämare eller internationella forskare



Två delutlysningar

Synergier och konflikter
• Kopplingar mellan minst tre mål
• Exempelvis: mat och vatten, 

markanvändning, bioenergi, 
biodiversitet, ekosystemtjänster, 
klimatförändringar samt relaterade 
aspekter på mänskliga system

Humaniora och samhällsvetenskap
• Ett eller flera mål
• Exempelvis: ekonomiska, kulturella, 

institutionella, politiska, historiska, 
psykologiska, teologiska, filosofiska 
och gestaltande perspektiv

Gemensamt för båda delutlysningar
• Nationellt eller internationellt
• Gärna långsiktigt perspektiv
• OM relevant: digitalisering, genus, klass, etnisk tillhörighet och andra sociala aspekter 



Din ansökan

• Skicka in i Prisma
• Skapa en ansökan i god tid – kan förhandsgranskas och ändras
• Efter utlysningen har stängt:

• Formas initiala kontroller
• Granskning av en internationell panel av forskare och avnämare
• Beslut 14 november 2018



Frågor och svar



Fler frågor om utlysningen?

Kontaktpersoner

Ansvarig
Katarina Buhr, forskningssekreterare 
Telefon: 08-775 40 19, 073-068 60 08
E-post: katarina.buhr@formas.se

Administrativt stöd
Sara Paglia, forskningsadministratör
Telefon: 08-775 41 09, 072-451 33 55
E-post: sara.paglia@formas.se
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