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Till prefekterna vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet 

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse utlyser KAW Projects 2022.  
Som prefekter har ni nu möjlighet att nominera forskare vid er institution till 
KAW Projects 2022.  
 
Medicinska fakultetens hanteringsordning inför nominering 
av KAW projects 2022 
 
Steg 1. Prefekterna nominerar forskare senast 21 sept 2021. Nomineringarna, som 
skrivs på engelska, skickas till forskningssamordnare Anna Lundberg,  
anna.lundberg@umu.se. MÄRK filen KAWPRJ2022_efternamn. 
Inkludera information om vem som är huvudsökande, institution, epost, telefon, 
projekttitel. 
 
Steg 2. En utsedd bedömargrupp granskar nomineringarna varefter upp till fem utvalda 
nomineringar tillsammans med motivering till respektive nominering skickas till  
Forskningsstöd (Research Support Office, RSO) 26 okt 2021.  
 
Steg 3. Rektor beslutar efter förslag av prorektor i samråd med fakulteterna vilka 
projekt som ska nomineras till KAW. RSO informerar fakulteterna de projekt som UmU 
väljer att nominerar till KAW. 

Steg 4. RSO erbjuder de nominerade forskarna ett personligt möte och informerar om 
KAWs instruktioner, interna deadlines och den support som RSO erbjuder. Medicinska 
fakultetens beredningsgrupp ger feedback på de ansökningar som nomineras. 

Steg 5. De nominerade forskarna ska senast 10 januari 2022 skicka en uppdaterad 
version av ansökan enligt KAWs instruktioner till RSO, rso@umu.se. Ansökningar 
mottagna efter detta datum kan komma att plockas bort. 

Steg 6. RSO erbjuder återkoppling till varje ansökan utifrån respektive forskares behov. 
RSO samordnar utformningen av stödbreven i samarbete med universitetsledningen, 
fakulteten och forskarna. Observera att innan ett stödbrev kan upprättas och ansökan får 
skickas till KAW måste 

• budgeten ha godkänts av RSO 

• ansökan ha godkänts av universitetsledningen. 

 
Steg 7. Den fullständiga ansökan skickas in till KAW av den huvudsökande forskaren 
senast 1 feb 2022. 
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För varje nominerad forskare som prefekterna önskar nominera bifogas 
följande bilagor: 

1. Projektbeskrivning (max 4 A4-sidor). (De som nomineras och får skicka in 
en fullständig ansökan bifogar då en projektplan på 10 sidor)). 
 
För nomineringen bifogas en projektsammanfattning som inkluderar:  
Purpose  
 
Aims 
 
Significance 
 
Work plan 
 
Short description of main and co-applicant’s individual expertise areas 
and synergy effects that are gained in this project 
  

Kom ihåg En projektgrupp utgörs av två till fem forskare som samarbetar 
kring en sammanhållen vetenskaplig frågeställning. Huvudsökande och 
medsökande har komplementära kompetenser som gör det möjligt att ta sig 
an hypoteser och frågeställningar inom nya forskningsområden, framförallt 
av gränsöverskridande karaktär där svenska forskare intar en internationell 
tätposition, och där varje individuell forskare skulle ha svårt att själv angripa 
frågeställningen. Ett projekt ska ha en fristående målsättning och inte endast 
utgöra tilläggsfinansiering till en redan påbörjad verksamhet.  

 
Bra att veta är att Umeå universitet kommer att nominera 40% KAW 
projekt som leds av kvinnliga forskare.  Kvinnor kommer inte att ges 
företräde i den internationella utvärderingen utan KAW förlitar sig på att 
universiteten nominerar starka forskargrupperingar där den 
huvudsökande är en kvinna. 
KAW räknar med att finansiera 20 projekt varav ambitionen är att minst 
6 projekt leds av kvinnor. Om den internationella utvärderingen för fram 
färre än 6 projekt som leds av kvinnor korrigeras totala antalet beviljade 
projekt ned så att kvinnornas andel alltid utgör åtminstone 40%. 

 
2. Forskningsmeriter, d.v.s. CV inkluderande information om tjänster, priser, 

doktorander (som huvudhandledare och årtal för disputation) samt postdoktorer 
(max 3 A4 sidor). Bifoga även kort CV från medsökande i projektet (max 1 A4 
sida/per co-applicant). Notera att ett mycket starkt CV inom forskarens område 
krävs, men att det är projektgruppens samlade kompetens som bedöms.  
  

3. Publikationslista De tio mest betydelsefulla publikationerna. För 
vetenskapsområden där det är tillämpligt ska, med hjälp av Web of Science, ett h-
index samt det antal publikationer och citat h-indexet baserats på anges.  
För varje publikation ska Impact Factor för det år som artikeln publicerades 
anges.  
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Publikationslistan skrivs med font Times New Roman, fontstorlek 12 punkter.  
För varje publikation anges samtliga medförfattare.  
Den nominerade forskarens namns markeras med fet stil.  
Exempel: 
Andersson A, Bertilsson B, Carlsson C, and Davidsson D (2017)  
Insights into medical research (titel). J Med Res (tidskriftens förkortade namn),  
100 (volym), 1001-1009 (sidor) (alt e20171005)       IF= 6.8 

 
Bifoga även en förteckning över medsökandes 10 mest betydelsefulla 
publikationer som är relevanta i det sökta projektet. 
 

4. En övergripande preliminär budget för hela projektperioden 
(uppskattning av totalt sökt belopp inklusive lokalkostnader och overhead 
samt varje parts andel av budgeten). Ett normalprojekt har en budget på 
mellan 15-30 mnkr på 3-5 år. Uppge 

• Lön (inkl löneavgifter) 
• Drift (material, datorer, resor, övrigt) 
• Utrustning 
• Lokalkostnader 
• Indirekta kostnader 
• Kontaktperson för budgetfrågor vid institution. Epost + telefon 

 
5. Aktuellt stöd från andra externa finansieringskällor (beviljade anslag) 

under 2019 som forskaren disponerar som huvud- eller medsökande.  
 

6. Populärvetenskaplig sammanfattning på svenska (max 1 A4). 
 

7. Intyg från varje berörd institution att prefekten stödjer ansökan och 
därmed står för institutionens del av medfinansieringen. 
 

Dessa bilagor sätts samman i en pdf-fil och skickas in till forskningssamordnare  
Anna Lundberg senast 2021-09-21, anna.lundberg@umu.se. 
 
För frågor angående utlysningen vänligen kontakta RSO: rso@umu.se eller 
anna.arnqvist@umu.se 
 
Läs mer om KAW projects på KAWs hemsida 
https://kaw.wallenberg.org/anslagsguide/utlysningar 
 
Riktlinjer för KAW projects  
https://kaw.wallenberg.org/utlysningar/2022-forskningsprojekt-av-hog-vetenskaplig-
potential 
 
Bedömning 
Medicinska fakultetens beredningsgrupp kommer att utgå från de bedömningskriterier 
som KAW tillämpar för KAW projects.  
Läs mer om bedömningskriterier för KAW projects 
https://kaw.wallenberg.org/node/158  
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