Endast för egen användning
av medlemmar i Advisory
Board KFSK

Utlysningen

Forskningsprop 2012 och
Regleringsbrev 2013, 2014, 2015
1. 100 miljoner kronor – förstärkning till forskning om hållbart
samhällsbyggande
2. Olika forskningsdiscipliner
3. Sektorsövergripande lösningar
4. Nära samarbete med samhällsbyggnadssektorn
5. Samverkan med andra aktörer nationellt och internationellt
6. Åtgärdsinriktad – teknikutveckling, innovation,
miljöteknikexport

Budget 2013-2016
• 25 miljoner kronor ökning i 2013

• 5 miljoner kronor ytterligare 2014
• 20 miljoner kronor ytterligare 2015
• 50 miljoner kronor ytterligare 2016

Hållbart samhällsbyggande
– genomfört 2013-2015
• Utlysning – Starka miljöer Hållbart
samhällsbyggande, vintern 2013
• Utlysning – Nordic Built, vintern 2013

• Utlysning – Gästforskare, hösten 2013
• Utlysning – forskningsprojekt, hösten 2014

Utlysning för 2016-2020,
fem delutlysningar
Miljoner kronor per år

Finansieringsinstrument

2016 2017 2018 2019 2020

Forskningsprojekt (möjlighet till längre och
större projekt än Formas traditionella
forskningsprojekt)
Forskningsprojekt för unga
forskare/framtidens forskningsledare

24

24

24

24

10

10

10

10

Utvecklings- och demonstrationsprojekt

7
5
5
51

7
5
5
51

7

Gästforskare/postdok
Forskarskolor
Summa

5
46

5
39

24

24

Utlysning för 2016-2020: Hållbart
samhällsbyggande
Budget
totalt 211 MSEK
Inriktat mot forskning om
Planering, byggande och förvaltning av den byggda miljön, stadsutveckling
Innefattar
regioner, städer, stadsdelar, kvarter, infrastruktur, byggnader och anläggningar.

•

Ämnesövergripande och mång- eller transdisciplinär men också disciplinär

•

Såväl teknik och naturvetenskap som samhällsvetenskap och humaniora
välkomnas

Utlysning för 2016-2020,
fem delutlysningar
•

Delutlysningen för forskningsprojekt ger möjlighet till att söka längre
och något större projekt än Formas traditionella forskningsprojekt. Ett
riktvärde för Formas finansiering av projekten är 2 miljoner kronor per
år. Projektets omfattning i tid och budget kommer att bedömas i relation
till förväntad nytta av projektet.

•

I delutlysningen för utvecklings- och demonstrationsprojekt kan stöd
sökas för upp till tre år. Ett riktvärde för Formas finansiering av
projekten är 1,5 miljoner kronor per år.

•

Delutlysningen för framtidens forskningsledare syftar till att stödja
den långsiktiga utvecklingen hos nyetablerade forskare. Ett riktvärde för
Formas finansiering av projekten är 2 miljoner kronor per år.
Doktorsexamen ska ha avlagts mellan två och åtta år före
ansökningstillfället, dvs. tidigast 18 februari 2008 och senast 18 februari
2014.

Utlysning för 2016-2020,
fem delutlysningar
•

Delutlysningen för internationell samverkan avser stöd för inkommande eller
utresande forskare eller postdok under 1-2 år. Ett riktvärde för sökta medel är 1
miljon kronor per år. Samverkan kan ske genom en längre vistelse eller flera kortare.
Minst 20 % av den totala tiden som anslaget söks för ska spenderas vid lärosätet i
hemlandet respektive värdlandet, men vistelsernas längd och frekvens avgörs av den
sökande. Ansökan ska innehålla en tidsatt plan över samtliga planerade vistelser. Vid
ansökan om postdok ska doktorsexamen ha avlagts tidigast fem år före
ansökningstillfället, dvs. tidigast 18 februari 2011, och senast 1 juni 2016.

•

Delutlysningen för forskarskolor för doktorander avser kostnader för att koordinera
forskarskolan och kostnader i samband med aktiviteter som till exempel kurser,
studiebesök, praktik och workshops. Ett riktvärde för Formas finansiering av
projekten är 1 miljon kronor per år. Ansökan ska innehålla en detaljerad och tidsatt
översikt över samtliga aktiviteter som planeras inom forskarskolan. Nära samverkan
med näringsliv, industri, förvaltning och/eller samhället i övrigt bör i de flesta fall ses
som en förutsättning under hela forskarskolan, eftersom ett viktigt syfte är att etablera
och stärka doktorandernas nätverk.

Utlysning 2016-2020
Ur Formas rapport ”Analys av miljöforskningen…”
Urval av prioriterade forskningsfrågor inom Hållbara städer:
•
•
•
•

Staden som system
Bebyggelseplanering
Relationer stad landsbygd
Hållbar och resurseffektiv bebyggelse med låg
energianvändning
• Stadsinfrastruktur, kommunikation och transporter
• Vanor, beteende och anpassning av samhället

Samfinansiering och samverkan en förutsättning
för finansiering i utlysningen
•
•
•
•
•
•

Med näringslivet eller andra av samhällsbyggandets aktörer, t.ex. kommuner,
landsting eller intresseorganisationer
Redovisas och motiveras i ansökan.
Forskningsfrågor kan formuleras gemensamt och projekten genomförs med aktivt
deltagande av olika aktörer.
Ett riktvärde för samfinansieringsandelen är 35 procent av projektets totala budget för
forskningsprojekt och för projekt för unga forskare. För utvecklingsprojekt gäller 50
procent. För forskarskolor 25 procent.
In kind (såsom arbetstid), kontanta medel, experimentkostnader och/eller finansiering
av samverkansdoktorander, exempelvis kommun- eller industridoktorander.
EJ: Eventuella egna medel, kontanta eller in-kind, från universitet och
forskningsinstitut kan inte räknas in i den begärda samfinansieringen. Detsamma
gäller medel från andra statliga forskningsfinansiärer.

Kommun- och industridoktorander, samverkansdoktorander - Akademin,
kommunen, näringslivet/organisationen utvecklar projektet tillsammans.
Huvudhandledaren ska finnas inom akademin och en biträdande handledare inom
kommunen/näringslivet/organisationen.

Samhällsbyggande
• Bygg- och
anläggningsteknik
• Planerings-, bygg- och
förvaltningsprocessen
• Stadsutveckling
• Samhällsplanering
• Samhällsvetenskaplig
miljöforskning

Utlysning 2016-2020: Hållbart
samhällsbyggande
• Formas samverkar i utlysningen med IQ
Samhällsbyggnad, SBUF, SVU, BeFo, SKL

• Utlysningen öppnad i början av oktober 2015
• Inspirations- och matchmakingmöte den 17 november
2015
• Sista ansökningsdatum: 18 februari 2016
• Beslut: juni 2016

Utlysning 2016-2020: Hållbart
samhällsbyggande
• Ansökan ska utformas i enlighet med de generella anvisningar för
ansökningar om medel som finns i Formas Handbok 2015.
• I handboken finns angivet ett antal begränsningsregler om maximal
arbetstid i projektet samt tillåtet antal pågående Formasprojekt.
Dessa begränsningsregler gäller enbart för Formas årliga öppna
utlysning och inte för denna utlysning.
• Ansökan görs i Formas webbaserade system Formas Direct
• Stöd kan ges till forskare vid svenska universitet, högskolor eller
forskningsinstitut. Huvudsökande och medsökande ska ha avlagt
doktorsexamen (undantag kan göras för medsökande från
samfinansieringspartner).

Utlysning 2016-2020: Hållbart
samhällsbyggande
Ansvariga forskningssekreterare:
Conny Rolén, Formas, Telefon: 08 775 40 30,
conny.rolen@formas.se
Hanna Ridefelt, Formas, Telefon: 08 775 40 25,
hanna.ridefelt@formas.se
Administrativt stöd, forskningsadministratör:
Elisabeth Tejme, Formas, Telefon: 08 775 40 17,
elisabeth.tejme@formas.se
IT-support (endast IT-tekniska frågor):
Jan Danielsson, Formas, Telefon: 08 775 40 43,
jan.danielsson@formas.se

Utlysning 2016-2020: Hållbart
samhällsbyggande

• FRÅGOR?

