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Utlysning av resurs för medeldyr forskningsutrustning från 
Teknisk naturvetenskapliga fakulteten – höstterminen 2022 

Teknisk naturvetenskapliga fakulteten utlyser en resurs för finansiering av medeldyr 
forskningsutrustning med sista ansökningsdag den 1 september 2022.   

Medel för utrustning som krävs för forskning av hög vetenskaplig kvalitet kan sökas av enskild 
forskare eller i en grupp av forskare. Medel kan sökas för såväl nyanskaffning av utrustning som 
uppgradering eller komplettering av befintlig utrustning. Medel kan sökas för full finansiering eller 
delfinansiering av utrustning som till del finansieras från annat håll. Medel kan även sökas för att 
erhålla ett s.k. förhandslöfte inför kommande ansökningar till andra finansiärer. Medel kan inte sökas 
för lönekostnader eller för drift av utrustning.  

Villkor 
Huvudsökande skall vara tillsvidareanställd vid Teknisk naturvetenskaplig fakultet vid Umeå 
universitet, alternativt inneha en tidsbegränsad anställning som biträdande lektor eller 
forskarassistent vid samma fakultet. I de fall huvudsökande innehar en tidsbegränsad anställning ska 
ansökan tillstyrkas av prefekt i ett separat yttrande, i vilket utrustningens relevans i ett längre 
perspektiv ska framgå. Eventuella medsökande bör i normalfallet vara anställda vid Umeå universitet. 
I det fall medsökande är anställd vid annan fakultet skall det redogöras för utrustningens relevans för 
denna fakultet.  

Ansökan ska i samtliga fall vara tillstyrkt av huvudsökandes prefekt, som med sin namnteckning 
intygar att institutionen (eventuellt gemensamt med medsökandes institutioner) kommer att 
finansiera eventuella ytterligare kostnader, till exempel driftskostnader. 

Utrustning som införskaffats med hel- eller del-finansiering av detta program skall, i mån av 
beläggning och vid behov, stå fakultetens övriga forskare till förfogande.  

Ett förhandslöfte är giltigt ett år från beslutsdatum. Om inte huvudsökande inom denna tid erhållit 
stöd för, eller kan uppvisa, resterande medel för inköp av utrustningen, förfaller löftet.  I de fall då 
detta befaras kan dock sökande, om anledning finns, innan denna tidsgräns infaller och vid ett 
ordinarie utlysningstillfälle, inkomma med en ansökan om förlängning av förhandslöftet. Sådan 
förlängning kommer enbart att beviljas i de fall då sökande kan ge en klar och övertygande plan för 
hur resterande medel kan komma att uppbringas inom nästkommande år.    

En plan för den långsiktiga finansieringen, driften samt avyttrandet av utrustningen, måste upprättas.  

Beloppsgränser 
Medel kan sökas för utrustning vars inköpspris ligger i intervallet 250 000 kr till 4 000 000 kr, 
alternativt kostnader för uppgradering eller komplettering av befintlig utrustning vars inköpspris 
ligger inom samma intervall. Det maximala belopp som kan sökas och erhållas för varje enskild 
utrustning är 1 000 000 kr. Det totala beloppet som kan utdelas över de två utlysningstillfällena för 
2022 är 5 000 000 kr. Utrustningen förväntas ha en avskrivningstid på 5 år.  

Ansökningsförfarande 
Ansökan ska utformas i enlighet med instruktioner i dokumentet ”Anvisningar för utformning av 
ansökan om resurs för medeldyr forskningsutrustning från Teknisk naturvetenskapliga fakulteten 
hösten 2022”.  
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Bedömning och beslut 
Inkomna ansökningar kommer att bedömas av fakultetens forskningskommitté och beslut om 
tilldelning av medel kommer att tas av Fakultetsnämnden. Vid behov kan externa sakkunniga 
involveras. Ansökningar kan även komma att skickas till berörda institutioner för intern prioritering. 
Beslut om utdelning av medel förväntas ske senast 3 månader efter det att ansökan inlämnats. 

Sista ansökningsdag 
Sista ansökningsdag för vårens utlysning 2022 är den 1 september. Ansökan och samtliga appendix 
ska sammanfogas till ett gemensamt PDF-dokument som ska skickas som bilaga med epost till 
Registrator vid Umeå universitet: medel@diarie.umu.se. I brevets ämnesfält ska diarienummer FS 
2.1.6-858-22 anges. 

Återrapportering 
Kortfattad sammanfattning av utrustningen och dess användningsområde ska publiceras på 
fakultetens webbsida för medeldyr infrastruktur, senast 6 månader efter det att instrumenteringen är 
anskaffad. 

Frågor 
Eventuella frågor kring ansökan ställs i första hand till Forskningskommitténs handläggare, Robert 
Johansson, robert.johansson@umu.se, alternativt till Forskningskommitténs ordförande, Johan 
Olofsson johan.olofsson@umu.se. 

Övrigt 
Inom ramen för ovannämnda utlysning kan medel ej sökas tillsammans med medsökande vid annan 
fakultet för utrustning som ej är av väsentlig betydelse för den Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, 
eller för utrustning som sökes i samarbete med parter vid andra lärosäten och som ej huvudsakligen 
skall placeras vid Umeå universitet.  

Utrustningen ska föras in i fakultetens förteckning över fakultetsfinansierad medeldyr utrustning 
handlagd av Forskningskommitténs handläggare.  
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