
 
 

UTLYSNING 
SÅDDPENGAR för nya samarbetsprojekt inför 

Företagsforskarskolans utlysning 2019 

Företagsforskarskolan utlyser såddpengar (seed money) till forskare i syfte att etablera samarbeten 

med målet att lämna in en full ansökan till Företagsforskarskolans utlysning av doktorandresurser 

2019. Ansökan märkt med diarienummer FS 2.1.6-1043-18 ska vara registrator tillhanda senast den 

16 september 2018. 

Företagsforskarskolan för Samverkan och Innovation skapar förutsättningar för forskningssamarbete 

mellan forskare, näringsliv och offentlig sektor genom gemensamt finansierade doktorandprojekt. 

Samverkan kan beskrivas som ”olika organisationer som med respektive syften och drivkrafter arbetar 

gemensamt och uppnår bättre resultat och därigenom stärker varandra”. Tillsammans med företag, 

stiftelse eller offentlig förvaltning arbetar en doktorand under 4 år med ett gemensamt 

forskningsproblem som behöver lösas för framtiden. Projekten håller hög vetenskaplig kvalité och 

ambitionen är att de ska vara samhällsnyttiggörande vilket skapar förutsättningar för konkurrenskraft 

och utveckling av verksamheter. Utlysningen av såddpengar ska underlätta för forskare att förbered 

och skriva ansökningar för doktorandresurser. 

Såddpengar kan sökas upp till 50 000 kronor (inklusive over head) för att etablera en 

samverkanspartner och/eller för att skriva fram en ansökan till Företagsforskarskolans utlysning av 

doktorandresurser 2019 tillsammans med en extern part. Extern part behöver inte vara tillfrågad. 

Pengarna kan användas till t ex resor eller som ersättning för tid, och kan disponeras fram till sista 

ansökningsdag för utlysningen av doktorandresurser 2019 (tidig höst 2019 exakt datum är ännu inte 

fastställt). Beviljade medel ska vara slutredovisade en månad efter deadline för ansökan till 

Företagsforskarskolan oktober 2019. Icke använda medel återbetalas till Företagsforskarskolan. 

Vem är behörig att söka? 

De forskare som kan söka såddpengar är de som är anställda vid Umeå universitet och har rätt att vara 

huvudhandledare för en forskarstuderande. Ansökningar från samtliga ämnesområden är välkomna. 

Reglerna för forskarhandledning finner du i Antagningsordning för utbildning på forskarnivå som gäller 

vid Umeå universitet. Den sökande får inte ha ett direkt eller indirekt ägande i den tilltänkta externa 

organisationen. 

Ansökan ska innehålla: 

I. Beskrivning av projektidé inklusive bakgrund, syfte och målsättning, där syftet är att skicka in 
en full ansökan till utlysningen av doktorandresurser 2019 (max 1500 tkn) 

II. Beskrivning av potentiell(a)/tilltänkt(a) extern(a) partner(s) och den potentiella nyttoeffekten 
med projektidén (max 1500 tecken) 

III. Tänkta aktiviteter och budgeterade kostnader inklusive over head 
IV. CV på max två sidor samt fem utvalda artiklar som är relevanta för ansökan 

Din ansökan ska skickas in i pappersformat till registrator vid Umeå universitet och ska vara registrator 

tillhanda senast söndagen den 16 september 2018. Märk din ansökan med Dnr: FS 2.1.6-1043-18. 

http://www.umu.se/digitalAssets/168/168046_antagningsordning-fr-utbildning-p-forskarniv-fs-1.1-588-15.pdf

