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Organisationsbidrag
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• Söks av organisationen (lärosätet eller motsv.)

• Bidragsformerna är forskarskolor, gästforskare, 

driftsbidrag till forskningssamordning och institut, 

tidskriftsbidrag och bidrag till forskningsinfrastruktur.

• Bidrag till (bland annat) verksamheter som stödjer 

forskning, antingen i form av forskningsmiljö, 

forskarskolor, eller forskning på nationell eller 

internationell nivå. 

• Bidragsformer där ansökan ska vara förankrad i 

organisationen.



Exemplet gästprofessor

3

• Bidragsformen gästprofessor syftar till att ge universiteten 

möjlighet att utveckla ett område genom att rekrytera en 

internationellt framstående forskare under en kortare period. 

• När ansökan registreras (och då) signeras i Prisma förbinder sig 

lärosätet och den nominerande institutionen att svara för det 

lokala värdskapet och praktiska arrangemang i samband med den 

gästande forskarens vistelse i Sverige, om gästprofessuren 

beviljas.



Exemplet bidrag till forskningsinfrastruktur
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• Syftar till att stödja forskningsinfrastruktur av nationellt intresse

• Medelsförvaltaren ska vara värdorganisation för infrastrukturen och 

är ansvarig för att bidraget används enligt Vetenskapsrådets villkor.

• Åtaganden i form av medfinansiering etc.



Projekt- och konsolideringsbidrag

5

• Jämför med projektbidrag (individbidrag) där syftet är att ge stöd till 

en eller flera forskare för att genomföra ett specificerat 

forskningsprojekt och det vetenskapliga ansvaret ligger hos 

projektledaren.

• Eller konsolideringsbidrag där syftet är att ge de mest framstående 

yngre forskarna möjlighet att konsolidera sin forskning och vidga 

sin verksamhet som självständiga forskare.

• Skillnaden mellan bidragsformerna och deras syfte speglas av vem 

i Prisma som kan komma åt ansökan och registrera den. 
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• Den som skickar in (signerar) ansökan ska representera lärosätet

- Motsvarar att ha tilldelats roll (och delegation) att signera ansökningar å medelförvaltarens 

vägnar

- Motsvaras av organisationskontoansvarig eller ansökansansvarig i Prisma

- Ett sätt att se att ansökan är förankrad hos organisationen

- Det är upp till organisationen att avgöra vem (person, funktion, anställning etc) som får rollen  

• Organisationen har ansvaret för att forskningen eller den 

forskningsstödjande verksamheten bedrivits så som den beskrivits i 

ansökan.

• Detta till skillnad från en ansökan om projektbidrag som kan registreras av 

någon som uppfyller kraven för att söka bidraget (exempelvis krav på 

doktorsexamen) och där projektledaren och medelsförvaltaren har skilda 

åtaganden. 

Roller och Ansvar



Funktionalitet
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• Det är bara användare på organisationskontot som kommer åt 

organisationsutlysningar. Till skillnad från utlysningar om 

individbidrag som alla med personkonto i Prisma kommer åt.

• Organisationen (lärosätet eller motsvarande) utser, enlig sin 

delegationsordning, vilka som kommer åt, får öppna och skicka in 

dessa ansökningar genom att de tilldelas rätt användarroll i 

systemet av organisationskontoansvarig. 

• Ansökan initieras sedan av organisationskontoansvarig eller 

ansökansansvarig (kan vara många).

• Koordinator/projektledare/föreståndare bjuds in för att fylla i 

ansökan (om den inte redan är ansökansansvarig). 



Organisationskontoansvarig -
ansökansansvarig 
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Denna roll

• registrerar (och signerar därmed) ansökan 

• signerar Godkännande av villkor

• initierar förfrågningar (byte av PL, avsluta bidrag i förtid osv) 

• På sikt: skickar in ekonomiska och vetenskapliga rapporter (men 

de fylls i av ekonom/projektledare).



Sammanfattning
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• Avser bidragsformerna forskarskolor, gästforskare, driftsbidrag till 

forskningssamordning och institut, tidskriftsbidrag och bidrag till 

forskningsinfrastruktur.

• Dessa ansökningar antas vara förankrade på ett annat sätt inom 

organisationen som söker än vad som gäller för individbidrag

• Utlysningarna är därmed tillgängliga bara för användare på 

organisationskontot som kan registrera ansökan, signera villkor 

och initiera förfrågningar
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Frågor?
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