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Q&A Centrumsatsning Livsmedel
Frågor och svar från webbinarium om utlysningen Centrumbildningar för
hållbarhet och konkurrenskraft i livsmedelssystemet. Webbinariet genomfördes den
17 april 2020.
Fråga

Svar

Vad menar vi med portföljtänk?

Formas formulering kring portföljtänk i
beredningen innebär att vi strävar efter
att inte finansiera (tematiskt)
överlappande centrumbildningar, dvs
inte bevilja flera centrumbildningar
med samma fokus utan använder
resurserna väl. Det innebär också att vi
inte vill finansiera centrum som i för
stor utsträckning överlappar med vad
som finansieras av andra finansiärer.
Här blir därför nationell samverkan
viktig.

Vad avses med nationella
samarbeten?

Syftet är att samla nationell kompetens
inom området som adresseras och
skapa den kritiska massa som krävs för
en framgångsrik centrumbildning. Det
innebär att vi förväntar oss att man
samlar den kompetens som behövs för
att genomföra centrumbildningens
syfte och mål att skapa långsiktigt
kraftfulla miljöer av relevans för
livsmedelssystemets hållbarhet och
näringslivets konkurrenskraft.
Det kan handla om samarbeten mellan
olika aktörer men det finns också
potential i att stärka samarbeten mellan
akademiska aktörer i Sverige.
En centrumbildning förväntas därmed
samla den nationella kompetensen
inom ett område eller för att svara på
ett visst behov.
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Kan näringslivet bidra i själva
centrumledningen?

Ja, centrumbildningen ska ha en
genomtänkt organisation och ledning
där ingående parter är delaktiga.

Är det möjligt att ansluta fler parter
under resans gång?

Vi uppmuntrar att man under åren
utvecklar sin centrumbildning och
utökar sina samarbeten och om så är
relevant ansluter nya parter samt att det
förstås även finns möjlighet att ansluta
nya parter inför en ansökan om
förlängning. Ska en part gå in i
centrumet ska dels en förfrågan göras
via medelsförvaltaren till ansvarig
handläggare på Formas, dels ska ett
nytt kontrakt då upprättas i Prisma.

Kan doktoranderna i centrumen
finansieras genom s.k.
industridoktorander och räknas det
då som medfinansiering?

Ja de kan finansieras som
industridoktorander och det kan då
räknas som medfinansiering.

Kan in-kind bara vara i form av tid
eller kan det också vara i form av
infrastruktur/faciliteter?

Det kan även var i form av
infrastruktur och faciliteter.

Måste centrumbildningen bygga
vidare på tidigare satsningar?

Nej, en centrumbildning behöver inte
bygga vidare på någon tidigare
finansierad miljö.

Kan vårt planerade centrum även
samarbeta med internationella
aktörer?

Ja, även internationella samarbeten med
akademiska aktörer eller näringsliv
utomlands är möjligt om det är
motiverat och bidrar till den svenska
kontexten. Dock kan ett utländskt
universitet eller högskola /
forskningsinstitut inte vara
medelsförvaltare och företag utan
svenskt organisationsnummer kan
endast delta in-kind.

