Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Utbildningskommittén
Dnr: FS 2.1.6-49-22

Utlysning av medel för utrustning som används i
utbildning på förutbildningsnivå, grundnivå och
avancerad nivå vid den Teknisk-naturvetenskapliga
fakulteten
Ändamål
Den Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten utlyser härmed medel för
finansiering av utrustning/infrastruktur för undervisningsändamål.
Utrustningens totala inköpspris ska överstiga ca 100 kkr, och får vara upp
till 1000 kkr. Totalt utlyses 3000 kkr. Med begreppet
”utrustning/infrastruktur” menas här både enskilda utrustningar (t.ex.
enstaka instrument) och uppsättningar av utrustningar (t.ex. grupp- eller
klassuppsättningar av instrument).
Sista ansökningsdag vid detta utlysningstillfälle är den 14 mars 2022.
Medel kan sökas för såväl nyanskaffning av utrustning som uppgradering
och/eller komplettering av befintlig utrustning. Även i det senare fallet
gäller det att den befintliga utrustningen har ett inköpspris inom ovan
specificerade kostnadsintervall.
Utrusningen ska användas i kurser eller kursmoment på förutbildningsnivå,
grundnivå, eller avancerad nivå. Kursmomenten kan vara t ex laborationer,
projektarbeten, eller andra kursmoment med praktiska, teoretiska eller
experimentella inslag.
För att en ansökan ska beviljas är det avgörande att den föreslagna
utrustningen kommer utbildningen väl till gagn och bidrar till att
upprätthålla en hög kvalitet på de kurser/kursmoment där den ska
användas. Utrustningen ska därför kunna användas återkommande för
utbildningsändamål. Vi ser gärna att utrustningen kan nyttjas på fler
kurser/program än de kurser/program som ansökan avser.
Medel kan sökas för full finansiering (100 %) av utrustning eller
delfinansiering (<100 %) av utrustning som till del finansieras från annat
håll.
Medel kan inte sökas för lönekostnader eller för drift av utrustning.
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Villkor
Huvudsökande ska vara tillsvidareanställd vid den Teknisknaturvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet, alternativt inneha en
tidsbegränsad anställning som biträdande lektor eller forskarassistent.
Ansökan ska tillstyrkas av huvudsökandes prefekt.
Utrustning som införskaffats genom denna utlysning ska, i mån av
beläggning och vid behov, kunna användas av flera utbildningsprogram och
kurser.
Fakulteten har ett myndighetskapital på drygt 80 Mkr inom
utbildningsverksamheten (år 2020), varav ca 58 procent ligger på
institutionsnivå (se FS 1.3.2-1985-21, Resursfördelning 2022). Fakulteten
arbetar systematiskt med att årligen nyttja tillgängliga medel samt befintligt
myndighetskapital, exempelvis togs ett beslut våren 2019 som innebär att
om en institution har myndighetskapital över en viss procentuell nivå och
gör ett positivt resultat så kommer en del av det resultatet att återtas
(FS 1.3.2-426-19). I denna utlysning kommer därför institutionens
myndighetskapital att beaktas vid fördelning av medel, så att om
institutionens myndighetskapital överstiger 10 procent av de totala
kostnaderna för utbildning år 2021 ska institutionen stå för hälften av det
beviljade beloppet och fakulteten för hälften. Om myndighetskapitalet
uppgår till 10 procent eller lägre av de totala kostnaderna står fakulteten för
hela det beviljade beloppet. Rådgör därför med prefekten rörande
institutionens eventuella myndighetskapital vid planeringen av ansökan.

Beloppsgränser
Medel kan sökas för utrustning vars inköpspris ligger inom intervallet
100 kkr – 1000 kkr, alternativt kostnader för uppgradering och/eller
komplettering av befintlig utrustning. Inköpspriset för
uppgradering/komplettering ska ligga inom samma intervall. Den
maximala mängden medel som kan utdelas vid utlysningstillfället våren
2022 är 3000 kkr. Utrustningen förväntas ha en avskrivningstid på 5 år.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska utformas i enlighet med instruktioner i bilagan ”Anvisningar
och mall för ansökan om medel för utrustning för utbildning vid den
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten”.
Inkomna ansökningar kommer att beredas av fakultetens
Utbildningskommitté och beslut om tilldelning av medel kommer att fattas
av Fakultetsnämnden. Vid behov kan externa sakkunniga involveras.
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Ansökningar kan även komma att skickas till berörda institutioner för
intern prioritering. Fakulteten förbehåller sig rätten att vid varje enskilt
utlysningstillfälle besluta om hur stor mängd medel som ska utdelas.
Beslut om tilldelning av medel förväntas ske vid Fakultetsnämndens
sammanträde den 27 april 2022.

Sista ansökningsdag
Sista ansökningsdag för utlysningen är den 14 mars 2022. Ansökan och
bilagor ska sammanfogas till ett gemensamt pdf-dokument och skickas via
e-post till medel@diarie.umu.se
Ange Dnr FS 2.1.6-49-22 som ämne i mailet.

Återrapportering
En kortfattad sammanfattning av utrustningen och dess
användningsområde ska publiceras på fakultetens Aurorasida
(www.aurora.umu.se/organisation-ochstyrning/organisation/fakultetssidor/teknisk-naturvetenskaplig-fakultet),
senast 6 månader efter det att utrustningen är anskaffad.

Frågor
Eventuella frågor kring ansökan och dess syfte ställs i första hand till
prodekan Sara Sjöstedt de Luna, sara.sjostedt.de.luna@umu.se. Eventuella
praktiska frågor kring ansökningsprocessen ställs till utbildningsledare
Staffan Schedin, staffan.schedin@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. Utrusningen ska
vara placerad vid den Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.
Utrustningen ska föras in i fakultetens förteckning över fakultetsfinansierad
utbildningsutrustning (handlagd av utbildningsledare Staffan Schedin).
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