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Utlysning av Utbildningskommitténs 
medel för deltagande i konferenser 
kalenderåret 2022 med sista ansöknings-
dag 2022-01-10 

Vid fakultetsnämndens sammanträde 2021-10-26 avsattes 461 tkr (inkl. 
UGEM och FGEM) år 2022 för sökbara bidrag för konferensdeltagande för 
undervisande personal. Två utlysningar av konferensmedel kommer att ske 
under 2022. Den första, nu aktuella utlysningen med sista ansökningsdag 
2022-01-10 avser medel som får användas under kalenderåret 2022, till 
och med 2022-12-31. Den andra utlysningen kommer att ske senare under 
våren 2022 och avse medel som får användas under kommande läsår ht-
2022/vt-2023. 

Utlysningen riktar sig till anställda vid Umeå universitet som undervisar på 
kurs/program vid den Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Syftet är att 
sökanden ska delta i en konferens för att förkovra sig, bli inspirerad och 
nätverka för att stärka fakultetens utbildningar på förutbildningsnivå, 
grundnivå och avancerad nivå. 

De sökbara bidragen kan nyttjas för: 

• deltagande i pedagogiska konferenser/workshops/seminarier, 

• deltagande i forskningskonferenser, enbart för de som har stor 
andel undervisning (max 25 % forskning) i sin anställning. 

 
De tilldelade medlen avser bidrag till konferensavgifter, både till 
konferenser on-line och på plats. För konferenser på plats ersätts rese- och 
boendekostnader. Ersättning för lönemedel, traktamenten etc. utgår inte. 
Bidrag till rese- och boendekostnader beviljas med förbehållet att resan kan 
genomföras utifrån eventuella reserestriktioner och Folkhälso-
myndighetens rekommendationer vid tidpunkten för den planerade 
konferensen. Medel för resor tilldelas enligt en schablon, där resor inom 
Sverige ges maximalt 13 tkr, inom Europa ges maximalt 20 tkr och resor 
utom Europa maximalt 26 tkr (inkl. UGEM och FGEM). 

En slutrapport (ca en sida i ett Word-formulär) ska skickas in till 
fakultetskansliet senast tre månader efter konferensens/vistelsens slut. 
Först efter godkänd slutrapport betalas de beviljade medlen ut. Medel 
utbetalas endast för den aktivitet som sökande angivit i ansökan. 
Aktiviteten kan påbörjas omedelbart efter beslut om beviljad ansökan 
(beslutsdatum är 2022-01-18), men ska vara avslutad senast 2022-12-31. 
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Ansökningarna behandlas och beslutas av Utbildningskommittén. 
Kommittén förbehåller sig rätten att inte dela ut hela det reserverade 
beloppet. Observera att medel endast betalas ut till institution/enhet och ej 
till enskilda anställda. Om den som beviljats medel får kostnader som 
måste betalas privat ska reseräkning skickas till ansvarig institution/enhet. 

Observera: 

• Ansökningsformulär och rapporteringsmall för medel för 
konferenser finns på www.aurora.umu.se/organisation-och-
styrning/organisation/fakultetssidor/teknisk-naturvetenskaplig-
fakultet/utlysningar/utbildningskommittens-resebidrag/ 
 

• Endast ansökningar skrivna i ansökningsformuläret kommer att 
behandlas. För att medel ska beviljas måste ansökningsformuläret 
vara korrekt ifyllt. 
 

• Ansökningar skickas elektroniskt i pdf-format till 
medel@diarie.umu.se senast 2022-01-10.                                                         
Ange Dnr FS 2.1.6-2382-21 som ämne i mailet. 

• Ansökan ska tillstyrkas av prefekt. 
 

• Tänk på att resa så hållbart som möjligt! 

 

Välkommen med din ansökan! 

Utbildningskommittén 
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