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UTLYSNING

Prospekt 18
Forskningsprojekt för nydisputerade
KK-stiftelsen inbjuder Sveriges högskolor och nya universitet att tillsammans med
näringslivet ansöka om finansiering för forskningsprojekt för nydisputerade.
Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion med näringslivet. Projekten ska
stärka nydisputerade i utvecklingen mot att bli självständiga forskare och bidra till
utveckling och förnyelse vid lärosätet och hos deltagande företag.

Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:
Malin Henningsson, programansvarig
malin.henningsson@kks.se 0737-12 81 55
Åsa Ödling, programadministratör
asa.odling@kks.se 0737-12 81 45

För teknisk support kontakta
info@kks.se

Ansökan ska ha inkommit
senast den 13 september 2018
kl 15:00
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Om KK-stiftelsen
KK-stiftelsen är en forskningsfinansiär med uppdrag att stärka Sveriges
konkurrenskraft. Vi finansierar forskning och kompetensutveckling vid
Sveriges högskolor och nya universitet 1, när den sker i samverkan med
näringslivet. Målet är att bygga starka profilerade kunskapsmiljöer som
samproducerar forskning och utbildning med näringslivet.
KK-stiftelsen kommer därför också att bedöma i vilken utsträckning
projektförslagen bidrar till att bygga sådana kompletta miljöer.

Bakgrund och motiv till programmet
I en konkurrenssituation som premierar den sökandes erfarenhet blir
nydisputerade forskare ofta utkonkurrerade. KK-stiftelsen ser fördelar med
att forskare på ett tidigt stadium i sin karriär får möjlighet att självständigt
driva egna forskningsprojekt som bidrar till den professionella utvecklingen.
KK-stiftelsen vill genom programmet Prospekt skapa förutsättningar för
nydisputerade med god potential att självständigt bedriva forskningsprojekt.

Syfte och mål för programmet
I Prospekt ges forskare möjlighet att svara på en väldefinierad och avgränsad
forskningsfråga. Målet är att stärka nydisputerade i utvecklingen mot att bli
självständiga forskare samt att bidra till utveckling och förnyelse hos
deltagande företag. Prospekt fungerar också som en möjlighet för
forskargrupper att knyta till sig nydisputerade för att genom förnyelse bidra
till forsknings- och utbildningsmiljöns utveckling. Detta görs genom att ge
nydisputerade forskare med god potential möjlighet att självständigt bedriva
forskningsprojekt i samproduktion med företag.

1

Blekinge tekniska högskola, Försvarshögskolan, Gymnastik- och idrottshögskolan,
Högskolan Dalarna, Högskolan i Borås, Högskolan i Gävle, Högskolan i Halmstad,
Jönköping University, Högskolan i Kristianstad, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst,
Karlstads universitet, Konstfack, Kungl. Konsthögskolan, Kungl. Musikhögskolan i
Stockholm, Linnéuniversitetet, Malmö universitet, Mittuniversitetet, Mälardalens högskola,
Stockholms konstnärliga högskola, Södertörns högskola och Örebro universitet.
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Vem kan söka?
Sveriges högskolor och nya universitet kan ansöka. Projektledaren ska vara
en nydisputerad forskare vilket innebär att denne från det datum då
examensbeviset för doktorsexamen anger till söktillfället (13 september
2018) har varit akademiskt aktiv i högst 4 år. Tid som projektledaren inte har
varit akademisk aktiv utan t.ex. arbetat i näringslivet eller varit föräldraledig
räknas bort. Projektägare ska vara den person som är övergripande ansvarig
för att följa upp att projektet genomförs enligt plan, t.ex. prefekt eller
motsvarande.
KK-stiftelsen uppmuntrar mobilitet och ser gärna att forskare som bedrivit sin
forskarutbildning vid ett annat lärosäte än det där projektet ska utföras
ansöker. Stiftelsen betonar även att medel kan sökas av nydisputerade som
har
nuvarande
anställning
inom
såväl
näringslivet
som
industriforskningsinstitut. Dock ska forskaren, när projektet startar, anställas
vid ett lärosäte som ingår i KK-stiftelsens målgrupp.
Projektet ska samproduceras med näringslivet (se definition längre fram).
Andra samarbetspartners, t.ex. offentliga aktörer, forskningsinstitut och andra
lärosäten, kan delta i projektet men deras insats räknas inte som medfinansiering.

Vad kan sökta medel användas till?
Sökta medel från KK-stiftelsen får uppgå till maximalt 2 miljoner kr,
exklusive OH, se nedan.
KK-stiftelsens medel ska i huvudsak användas till att finansiera lönemedel
för projektledaren, den nydisputerade forskaren. Vi ser gärna att
projektledaren meriterar sig även utanför forskningsprojektet genom t.ex.
undervisning, medverkan i andra forskningsprojekt eller annan
institutionstjänstgöring. Detta ryms inte inom finansieringen i Prospekt varför
det är lämpligt att projektledaren spenderar 70-80 % i projektet.
Utöver lönemedel för projektledaren kan tillkomma direkt projektrelaterade
kostnader såsom kostnader för t.ex. lokaler och material. KK-stiftelsen
uppmuntrar den nydisputerade forskaren att inkludera en lämplig
ledarskapsutbildning under projekttiden, vilket också kan tas upp i budget.
Lönekostnader för ytterligare resurs kan upptas förutsatt att det gäller för en
begränsad insats inom projektet, t.ex. insamling av material, tester eller
dylikt. Observera att doktorander inte kan finansieras genom Prospekt.
Lönemedel för denna ytterligare resurs/er ska inte överstiga 1/3 av lönemedel
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för projektledaren. Den begränsade insatsen ska beskrivas tydligt i
projektplanen.
En budget som omfattar hela projektet ska redovisas i ansökan. Detta innebär
en redovisning av såväl KK-stiftelsens stöd som företagens resurser i
projektet och bidrag från lärosätet. I budget ska projektets direkta kostnader
anges. Stiftelsen kan, vid beslut om anslag, komma att reducera budget.
Kostnader som är upparbetade före eller efter den beviljade projekttiden
godtas inte. Budgetering av medel ska följa de anvisningar som finns
tillgängliga i dokumentet ”Godkända kostnader” se www.kks.se.
Ansökan ska inte omfatta OH-påslag, detta räknas ut och ingår i
avtalsförslaget om ansökan beviljas av KK-stiftelsen.

Lärosätets medverkan
Lärosätet ska tillföra resurser till projektet motsvarande minst 20 % av det
från stiftelsen sökta beloppet. Om 1 miljon kr söks från KK-stiftelsen ska
lärosätet bidra med resurser motsvarande 200 000 kr.
En referensgrupp med minst två forskare (varav minst en docent) med
ankytning till den forskningsmiljö där projektledaren ska verka vid ska knytas
till projektet. Projektledarens handledare under forskarutbildningen kan inte
ingå i referensgruppen. För projektledare som bedrivit sin forskarutbildning
vid samma lärosäte som projektet ska bedrivas på, ska referensgruppen
kompletteras av ytterligare forskare (utöver de två från lärosätet) från ett
annat lärosäte. Forskare från annat lärosäte än där projektet bedrivs kan inte
finansierad av KK-stiftelsen, därför ska lärosätet i förekommande fall alltid
finansiera sådan individ i referensgruppen.
Referensgruppen ska bistå forskaren med råd och rekommendationer
gällande projektet såväl som den egna professionella utvecklingen. Lärosätets
medfinansiering kan t.ex. utgöras av tid för referensgruppen.

Näringslivets medverkan
Näringslivets bidrag i projektet ska motsvara minst samma belopp som söks
från KK-stiftelsen.
Med näringsliv avser KK-stiftelsen framförallt privatägt näringsliv. I de fall
då det finns ett offentligt ägande i ett bolag vars verksamhet är helt på en
konkurrensutsatt marknad och bolaget finansierar sin verksamhet på sätt som
företag gör inom näringslivet, kan även denna verksamhet inräknas i
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begreppet. Detta innebär att företaget inte får ha offentliga bidrag eller
avgifter som en avgörande del av sina intäkter. För all verksamhet gäller att
den inte ska vara av enbart förvaltande karaktär. Verksamheten ska
framförallt producera produkter eller tjänster. Företagen ska vara verksamma
i Sverige i en sådan utsträckning att deras insatser utgör ett värde för
samproduktionen och att de har möjlighet att integrera resultaten från
samproduktionen i sin verksamhet här.
Projektet ska bedrivas i samproduktion med näringslivet. Samproduktion
innebär att akademi och näringsliv, gemensamt utifrån sina respektive
perspektiv, utformar och svarar på en vetenskaplig problemställning.
Ansökans problemställning utgår dels från ett relevant problem som om det
löses gagnar företagens verksamhet och dels från ett akademiskt perspektiv
där en lösning på frågeställningen bidrar till den vetenskapliga kunskapsutvecklingen. Mer samproduktion, se www.kks.se.
De medfinansierande företagen ska ha verksamhet i Sverige med en
omfattning och inriktning som möjliggör samarbete med övriga aktörer. För
företag med färre än 10 anställda och/eller mindre än 10 miljoner kr i årlig
omsättning, enligt senaste bokslut, ska särskilt tydligt beskrivas företagets
förutsättningar att samproducera i projektet.
För att samproduktionen ska hålla en god nivå rekommenderas medverkan av
2-4 företag i varje projekt. I undantagsfall kan samproduktion ske med endast
ett företag i projektet, dock är det särskilt viktigt i sådant fall att säkerställa
projektets vetenskapliga relevans.
Om ekonomi- eller personbindning finns mellan ingående företag, mellan
företag och lärosäte eller mellan företag och enskild forskare ska detta anges.
I projektplanen ska eventuella personbindningar göras tydliga och
individernas olika roller i företaget respektive på lärosätet klargöras.

Formella krav
Följande krav ska vara uppfyllda för att ansökan ska komma i fråga för KKstiftelsens bedömning:
•
•
•
•

Projektet ska ligga i linje med utlysningens övergripande mål och
inriktning.
Projektet ska inkludera företagens medverkan och en beskrivning av alla
parters deltagande ska återfinnas i projektplan och budget.
Projektet ska löpa under 1-2 år.
Sökta medel från KK-stiftelsen ska uppgå till maximalt 2 miljoner kr.
Vid ett eventuellt beviljande tillkommer utöver detta bidrag för OH.
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Tidigaste startdatum är 2019-01-01 och senaste är 2019-04-01.
Projektledaren ska ha varit akademisk aktiv efter disputation i högst 4 år,
vilket tydligt ska framgå av CV.
Lärosätet ska tillföra resurser till projektet motsvarande minst 20 % av
det från stiftelsen sökta beloppet, vilket ska framgå av budget.
Projektledaren ska knyta en referensgrupp till sig, se ovan.
För projektledare som bedrivit sin forskarutbildning vid samma lärosäte
som projektet ska referensgruppen kompletteras av ytterligare forskare
från ett annat lärosäte. Sådan individ ska finansieras av lärosätets insats i
projektet.
Näringslivets bidrag i projektet ska motsvara minst samma belopp som
söks från KK-stiftelsen, vilket ska framgå av budget.
Eventuella ekonomi- eller personbindningar ska klargöras, se ovan.
Medfinansierande företag ska falla inom KK-stiftelsens näringslivsdefinition.
I budget upptagna kostnader ska vara godkända enligt dokumentet
”Godkända kostnader” se www.kks.se.
Ansökan ska undertecknas av rektor, projektägare och projektledare.

Bedömning
Ansökningarna granskas av KK-stiftelsens kansli avseende de formella
kraven. Utlåtande från internationell vetenskaplig expertis (peer review)
inhämtas sedan. Den externa bedömargruppen gör, med sakkunnigs utlåtande
som underlag, en gemensam slutgiltig helhetsbedömning, prioritering och
rekommendation till beslut. Detta görs utifrån nedan redovisade aspekter och
kriterier. Fokus i bedömningen av ansökningar inom Prospekt ligger på
projektledarens potential. Därför ges det kriterium som relaterar till
projektledarens utveckling, nedan understruket, större vikt i bedömningen.

Bedömningskriterier
Vetenskaplig kvalitet
•
Hur god är kännedomen om relevant forskningsfront? Hur väl kopplar
den vetenskapliga problemställningen till denna?
•
Hur tydliga och realistiska är de vetenskapliga målen?
•
Hur tydlig och relevant är den vetenskapliga metoden?
•
Hur god är projektledarens vetenskapliga kompetens för genomförandet
av projektet?
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Nytta för näringslivet
•
Hur relevant är den vetenskapliga frågeställningen i relation till deltagande företags behov?
Förväntade resultat och effekter
•
I vilken utsträckning förväntas projektet bidra till projektledarens
professionella utveckling och ambition att bli en självständig forskare?
•
I vilken grad förväntas projektet generera vetenskapliga resultat av god
kvalitet (t.ex. vetenskapliga publikationer)?
•
I vilken utsträckning förväntas projektet bidra till utveckling hos
deltagande företag?
I relation till byggandet av kompletta miljöer:
•
I vilken omfattning förväntas projektet bidra till forsknings- och
utbildningsmiljöns utveckling?
Genomförande
•
Hur väl är arbetet i projektet planerat och organiserat, med särskilt fokus
på relevant arbetsdelning mellan parterna?
•
Hur väl sammansatt är referensgruppen?
•
Hur väl motiveras budget i projektplanen?
Beslut om finansiering fattas av KK-stiftelsens vd efter rekommendation av
den externa bedömargruppen.
Bedömningsprocessen möjliggör inte kompletteringar.

Ansökan
Ansökan görs på KK-stiftelsens webbplats, www.kks.se.
I ansökan anges vem som ska vara projektledare. Projektledaren är operativt
ansvarig för genomförandet av projektet. I ansökan anges också vem inom
lärosätet som är projektägare. Projektägaren, som ska ha personal- och
budgetansvar på en överordnad nivå, har övergripande ansvar för att det finns
förutsättningar att genomföra projektet och för att genomförandet följs upp.
Projektägare kan vara t.ex. en prefekt eller någon annan person som är
lämplig enligt lärosätets organisation och ansvarsfördelning.
Projektledare, projektägare och rektor skriver under ansökan. Projektledarens
signering innebär att denne är beredd att ta ansvar för beskrivet
genomförande. Projektägare och rektor bekräftar genom sin signering att
lärosätet tillstyrker projektet och ska medverka enligt projektbeskrivningen.
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Ansökan bör skrivas på engelska för att underlätta granskning av vetenskaplig
expertis. För att underlätta detta ska varje ansökan innehålla förslag på två
oberoende granskare, en internationell och en svensk, med motsvarande minst
docentkompetens inom området ansökan avser. OBS! Den sökande ska inte
på förhand kontakta angivna experter, utan eventuell kontakt med dessa tas
direkt av personal vid KK-stiftelsen.
Ansökans delar ska disponeras och rubriceras enligt följande:
a) Den för projektet aktuella miljön (max 2 sidor): Beskriv den
aktuella miljön, era utvecklingsbehov, strategier och ambitioner med
avseende på forskning och utbildning i samverkan. Inkludera ert
huvudsakliga resultat från senaste åren, personalsammansättning,
finansiering och samverkanspartners.
b) Projektets bidrag till forsknings- och utbildningsmiljön (max 1
sida): Beskriv det strategiska värdet av projektet genom att visa hur
projektet stödjer utvecklingen av aktuell miljö i förhållande till
miljöns ambitioner för forskning och utbildning i samverkan.
c) Projektplan, max 10 sidor, innehållande:
•

Vetenskapliga frågeställningar/problemställningar som bidrar
till utveckling för såväl sökande som deltagande företag.

•

En beskrivning av de förväntade resultaten och effekterna för
projektet som svarar mot såväl projektledarens och lärosätets
som företagens behov.

•

En beskrivning av hur projektet ska genomföras där det bl.a.
framgår vad respektive aktör ska bidra med och hur de
kompletterar varandras kompetenser. Arbetsinsatser från i
budget upptagna personer ska beskrivas, vilket också gäller
personer från företagen.

•

En beskrivning och motivering av de i budget upptagna
kostnaderna, där det framgår vad t.ex. utrustning eller material
består i, varför detta är relevant i projektet och hur kostnaden
har beräknats. Detta gäller även medfinansieringen från
företagen.

d) Plan för professionell utveckling (max 2 sidor) innehållande en
beskrivning av hur projektet bidrar till projektledarens professionella
utveckling och ambition att bli en självständig forskare. Ange också
hur samarbetet med referensgruppen ska utformas.
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e) Meritförteckning (max 2 sidor per person): CV med relevant
information från deltagande personer i projektet inkl. nyckelpersoner
från företag.
f) Kopia på examensbevis för doktorsexamen för projektledaren
För nedanstående två bilagor ska särskilda mallar användas. Mallarna laddas
ned från www.kks.se:
g) Projektbudget
h) Signaturer

Tidplan och beslut
•
•

•
•
•
•

Ansökan ska ha inkommit till KK-stiftelsen senast 2018-09-13 kl.
15.00.
Formaliagranskning av samtliga ansökningar görs vid KK-stiftelsens
kansli. Vd fattar beslut om eventuella avslag på grund av formaliafel
och sökande meddelas.
Internationell expertis granskar ansökans vetenskapliga kvalitet under
oktober och november.
Den externa bedömargruppen avlämnar sin rekommendation till KKstiftelsens vd senast under december.
KK-stiftelsens vd beslutar om finansiering och den sökande meddelas
beslut senast i december.
Projektet kan sättas igång efter att beslut fattats, tidigast 2019-01-01.

