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Projektmedel från lokala FoU-rådet i Fyrbodal
2018
Övergripande information om anslaget
Anslag kan under mars månad 2018 sökas för genomförande av FoU-projekt i
Fyrbodal. Doktorander och medarbetare som av FoU-rådet definierats som aktiv i
docentmeritering kommer att prioriteras och kan söka 110 000 SEK. Endast ett
projekt/sökande beviljas. FoU-rådet beviljar endast i undantagsfall annat än
lönemedel till projektets genomförande. Beslut om erhållna medel lämnas senast
1 juni.

Anslaget beviljas av
Lokala FoU-rådet i Fyrbodal.

Detta anslag tillhör kategorin
Projektbidrag.

Behörighetskrav
Man behöver vara anställd i en landstingsanknuten verksamhet (inkluderar privata
aktörer med vårdavtal) i Fyrbodalområdet.

Förtydligande avseende vetenskapliga förkunskapskrav
Vi kräver inga vetenskapliga förkunskaper utan bedömer projektidén
förutsättningslöst så som den beskrivs i ansökan till oss. Men för att kunna göra
en bättre bedömning av dina möjligheter att genomföra projektet har FoU-rådet
beslutat att ditt personkort ska kompletteras med CV-uppgifter om dina
akademiska och forskningsrelaterade meriter. Vi vill också veta vem som kommer
att stå för den vetenskapliga handledningen om du inte är disputerad.

Mer om behörighetskrav
Behörig att söka medel från lokala FoU-rådet i Fyrbodal är de anställda i Västra
Götalandsregionen (VGR) som har sin anställning inom det geografiska området
Fyrbodal eller annan vårdgivare som har avtal med VGR och som är verksam i
Fyrbodal. Om du är anställd genom en samfinansierad verksamhet där VGR inom
Fyrbodal är en av parterna så tillämpar FoU-rådet enskild prövning av din
behörighet att söka medel.
Postadress:

Besöksadress:

Webbplats:

FoUU-centrum Fyrbodal
Lokala FoU-rådet Fyrbodal
Vänerparken 15
462 35 Vänersborg

Vänerparken 15A
Vänersborg

www.fou.nu/is/fyrbodal
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Endast projektledaren är behörig att söka. Definitionen av projektledare är att man
aktivt leder projektarbetet och som sådan tar ansvar för projektets genomförande
och ekonomi. Så länge projektledaren är behörig att söka kan lönemedel även
sökas för projektmedarbetare som inte själva är behöriga att söka. Ytterligare en
definition av projektledarskap är att man kommer att stå som förstaförfattare på
eventuella vetenskapliga artiklar som projektet resulterar i.

Beskrivning av anslaget
Beskrivning
För att beviljas medel krävs att ditt projekt har en vetenskaplig ansats.
FoU-rådet beviljar först och främst medel till projekt som håller en vetenskaplig
kvalité, men eftersom varje bedömningstillfälle utgår ifrån det antal ansökningar
som kommit in kan tilldelningsnivån variera från år till år. När du söker för
projektbidrag kan du söka ersättning för egen arbetstid, arbetstid för vikarie,
materialkostnader, handledarkostnader, resekostnader direkt relaterade till
projektet samt litteraturkostnader. Projektmedel får inte användas till något annat
än vad de beviljats till. Om önskemål om justeringar av projektmedlens
användning uppkommer ska FoU-rådet tillfrågas om detta kan anses möjligt. Vid
ansökan ska kostnaderna delas upp i:
 Lönekostnader. Dessa delas upp på projektledarens, medarbetarnas
respektive assisterande personals lönekostnader. Lönemedel ersätts med
den lön man normalt har, d.v.s. grundlön inkl. sociala avgifter och
semesterersättning, utan jourkomp och tillägg för obekväm arbetstid.
Uppdragstillägg som man har sedan tidigare får dock ingå.
 Konsultkostnader, exempelvis för statistiker. Vid ansökan ska anges hur
många timmar konsulthandledning/statistikerhjälp man avser köpa in
samt forskarkompetensen på konsulten (magisterexamen, doktorand,
licentiatexamen, doktorsexamen, docent, professor). Vi ger normalt
endast medel för att köpa in speciell kunskap och inte för
huvudhandledarskap.
 Medicinsk service som avser kostnader för analyser eller
undersökningar direkt orsakade av projektet.
 Utrustning som är projektspecifik och som inte används i den ordinarie
verksamheten. Eventuell inköpt utrustning ska vid projektets slut tillfalla
primärvården, NU-sjukvården, Folktandvården eller privat vårdgivare
med avtal. I ansökan ska anges vem som tar hand om dessa kapitalvaror
när projektet är slut.
 Reseersättningar för resor som krävs i projektet. Vi beviljar normalt inte
medel för att resa på konferens i utbildningssyfte. Reseersättning med bil
utgår maximalt med statliga normen för skattefri bilersättning (f.n. 18,50
SEK/mil).
 Övrigt, exempelvis kostnad för litteratur, referenshantering och
litteratursökningar. Övriga kostnader ska specificeras detaljerat.
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Maximalt bidrag till litteratur, referenshantering och litteratursökning är
15 % av basbeloppet.
Maximalt beviljas 110 000 kronor för ett projekt. Inget hindrar att medel även
söks från annan anslagsgivare. I ansökan ska anges om medel är sökta av annan
finansiär och eventuella beviljade medel. Normalt stöder FoU-rådet enbart mindre
omfattande projekt som kan genomföras med medel som beviljas vid ett tillfälle.
FoU-rådet har inte för avsikt att stödja mångåriga projekt, om dessa inte kan delas
upp i mindre avgränsade delprojekt. Beviljat projektbidrag ska förbrukas inom 24
månader. Undantag från detta kan beviljas av FoU-rådet efter separat ansökan om
förlängd rekvireringstid.

Bidraget ges huvudsakligen i form av
Ekonomiskt stöd (kan innefatta lönemedel).

Distribution av ekonomiskt stöd
Medel rekvireras löpande när projektutgifter uppstår.

Dispositionsrätt av ekonomiskt stöd
Rätt att rekvirera beviljade medel finns upp till 24 månader från det datum medel
beviljades (rådets beslutsdatum). Om detta inte räcker kan en separat ansökan om
förlängd rekvireringstid skickas in till rådet som sedan tar ställning i varje enskilt
fall.

Ansökningsperioder och ansökningsförfarande
Beskrivning av ansökningsperioden
Projektmedel utannonseras en gång/år med ansökningsperioden 1/3-31/3.
Välkommen med din ansökan!
Lokala FoU-rådet Fyrbodal
genom
Sven Kylén, ordförande

