
 

Utlysning bidrag 

Johan Wikner 

johan.wikner@umu.se 

090-786 79 80 

 

Dnr UMF 5.2-85-20  

20201012 

Sid 1 (1)  

 

 Umeå Marina Forskningscentrum, Norrbyn, 905 71, Hörnefors www.umf.umu.se   
 

Marint forsknings- och utbildningsstöd från Umeå marina 
forskningscentrum 
 

Doktorander, post-doktorer, forskare och lärare anställda vid Umeå universitet eller  Sveriges 

Lantbruksuniversitet i Umeå kan söka ekonomiskt stöd från Umeå marina forskningscentrum för 

forsknings- och utbildningsändamål. 

Nivå på stödet beslutas av UMF:s råd. Som en riktlinje bör stöd mellan 20 000 och 100 000 kr 

sökas. 

Forskningsverksamheten ska bidra till att öka kunskapen om organismer och processer i havet, 

eller effekter av påverkan från mänsklig verksamhet på dessa. Undervisningsverksamheten ska 

sprida kunskap om forskningsresultat, forskningsmetoder eller miljötillstånd i havet. 

Stödet kan finansiera egenavgifter för nyttjande av UMF:s resurser (t. ex. egenavgifter för 

fartygstid, mesokosmanläggning, provanalyser, https://www.umu.se/umea-marina-

forskningscentrum/marin-forskning/), men även doktorandmånader, post-dok. månader, tekniskt 

stöd etc. Mot faktura kan också kostnader för materiel och utrustning finansieras.  

För forskare ska ansökan bestå av titel, sökande, övergripande syfte med projektet, en beskrivning 

av vad de sökta medlen ska användas till, en kortfattad budget (inkl. indirekta kostnader), vilken 

annan finansiering som finns för projektet, och en forskningsplan om högst 2 A4 sidor. 

Forskningsplanen ska innehålla en bakgrund, specifik frågeställning, metodbeskrivning och 

tidplan. Ett CV för sökande med adressuppgifter, nuvarande anställning och max. 10 relevanta 

publikationer om max. 1 A4 sida per sökande. 

För lärare anges kurs som stöd söks för, syfte med projektet, en beskrivning av vad de sökta 

medlen ska användas till, en kortfattad budget (inkl. indirekta kostnadera) och en tidplan för 

genomförandet om max. 1 A4 sida. 

Andra handlingar kommer ej att beaktas. 

Ansökningar ska inlämnas senast 16 november till Umeå marina forskningscentrum som en enda 

pdf fil via e-post med rubriken ”Ansökan UMF forsknings-/undervisningsstöd”, 

(johan.wikner@umu.se). De kan skrivas på svenska eller engelska. Beviljade medel tillgängliggörs 

normalt inom 2 månader därefter. Beslut om tilldelning tas av UMF:s råd. 

 

Välkommen med din ansökan! 

Johan Wikner 

Umeå Marina Forskningscentrum 

 

 

aIndirekta kostnader vid UMF det innevarande året anges (32,9 %) för utrustningsinköp och 

tjänster. För egenavgifter avseende fartygstid och mesokosmanläggning läggs inga indirekta 

kostnader på. 
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