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Miljö Areella näringar Samhällsbyggande

Formas ansvarsområden



Formas uppdrag

• Främja och stödja grund- och behovsmotiverad forskning
• Finansiera innovationsverksamhet i begränsad omfattning
• Följa upp, utvärdera och ta fram strategier 
• Nyttiggöra forskningsresultat

Från 1 januari  2018
• Har en särskild funktion för miljöanalys
• Är värdmyndighet för det klimatpolitiska rådet



Formas roll i finansieringssystemet
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Formas anslag 1,6 miljarder kronor 
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Gäller för 2019



Fördelning av medel 
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Gäller för 2018





Formas olika typer av utlysningar 
• Löpande och återkommande, t.ex. den Årliga Öppna utlysningen
• Tematiskt riktade, egeninitierade eller initierade av regeringen
• Nationella forskningsprogram (NFP), riktade utlysningar inom de 10-

åriga program som byggs upp i samverkan med fler finansiärer, bl.a VR 
och Forte

• Strategiska Innovationsprogram (SIP), långsiktiga program som drivs 
av näringslivet, finansieras av Formas, Vinnova och Energimyndigheten

• ERA-net Cofund, inom ramen för H2020
• Globala/bilatera, t.ex inom ramen för Belmont Forum 



Formas årliga öppna utlysning 2019

Öppen 26 februari - 4 april
Beslut 20 november 

Alla Formas ansvarsområden
• FoU-projekt, max 3 år, 1 miljon kronor/år
• FoU-projekt för forskare tidigt i karriären, max 3 år 

1 miljon kronor/år
• Mobilitetsstöd, 2-4 år, enbart lön

10 beredningsgrupper
Beviljandegrad: senaste tre åren 17 – 20 %



Nationella forskningsprogram

10-åriga program, utlysningar årligen

Utformas och genomföras i nära samarbete med andra 
forskningsfinansiärer, samhället och lärosätena

Totalt sju nationella program, Formas ansvarar för tre:
- Klimat
- Hållbart samhällsbyggande
- Livsmedel



Kommande utlysningar:

Klimat 
• Ett fossilfritt välfärdssamhälle & negativa utsläpp, vår 2019
• Gästforskarprogram för Amerikanska forskare, vår 2019 (koordineras av VR)

Hållbart samhällsbyggande
• Från forskning till praktik – metoder & verktyg, vår 2019

Livsmedel 
• TBA, vår 2019

Programgemensam utlysning 
• Stöd till ökad rörlighet mellan akademi och praktik, vår 2019

Nationella forskningsprogram



Andra aktuella riktade satsningar

Djurskydd och djurskyddsbefrämjande åtgärder (enligt regleringsbrev)
- Budget 18 miljoner kronor/år i 3 år
- Öppnar våren 2019

Formas stora kommunikationsutlysning 2019 
- Budget 5 miljoner kronor/år i 3 år
- Öppnar våren 2019



Formas internationella utlysningar 2019 
Inom ramen för Horisont 2020
ERA Cofund Unlocking the potential of Aquatic Bioresources – BlueBio

- Budget SE 17,5 miljoner kronor/år i 3 år
- Öppen: sista ansökningsdag 2019-03-17

ERA Cofund Källor spridning & påverkan av mikroplast i den marina miljön
- Budget SE 15 miljoner kronor/år i 3 år
- Öppen: sista ansökningsdag 2019-02-28

Inom ramen för NordForsk
Nordic Smart Cities

- Budget SE 5 miljoner kronor år 2019
- Öppnar våren 2019



Generella villkor för att söka medel hos Formas

• Endast ett pågående projekt inom den öppna utlysningen

• Projektledare för forskningsprojekt ska ha doktorsexamen

• Medel får förvaltas av godkända medelsförvaltare i Sverige (framför 
allt universitet, högskolor och institut men Formas kan även 
finansiera företag i begränsad omfattning)



Formas bedömningskriterier

“Forskning finansierad av Formas ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet

och relevans för en hållbar utveckling av samhället”

Kriterier för vetenskaplig kvalitet

Frågeställning

Metod och genomförande

Vetenskaplig kompetens

Kriterier för samhällsrelevans
Frågeställningens möjliga samhällsnytta

Kommunikation med intressenter/användare



www.formas.se
linda.ampel@formas.se

Tack!


