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Förslag till beslut utsänt till alla ledamöter i Forskarrådet 

Ledamöter 

 

Schwaag Serger, Sylvia 

Balfors, Berit 

Bastviken, David 

Bjarnegård, Helena 

Johannesson, Kerstin 

Lidskog, Rolf 

Lind, Hans 

Nilsson, Ove 

Nordin, Christina 

Olsen, Björn 

Petersson, Ingrid 

Sandström, Camilla 

 

 

 

ordförande, professor 

professor 

professor 

riksarkitekt 

professor 

professor 

professor 

professor 

generaldirektör (Jordbruksverket) 

professor 

generaldirektör (Formas) 

professor 

 

§ Ärende Beslut/Åtgärd 

   
1 Genomförande av Årliga öppna 

utlysningen 2022 

Forskarrådet beslutade per capsulam 

• att utlysningen ska bestå av två 

bidragsformer 

o forskningsprojekt,  

o forskningsprojekt till forskare 

tidigt i karriären, 

• att medel till respektive bidragsform 

avsätts från budgeten proportionellt till 

söktrycket i respektive bidragsform, 

• att varje sökande kan ha maximalt ett 

löpande projekt åt gången från någon av 

Formas årliga öppna utlysningar. Ett 

projekt räknas som löpande endast under 

de år medel betalas ut, även om 

dispositionstiden är längre än så. 

• att varje sökande får endast komma in 

med en ansökan till någon av 

bidragsformerna 

• att projektansökningar i årliga öppna 

utlysningen får söka upp till högst 1 

miljon kronor per år i genomsnitt över 

projektets totala antal år. 

 

2 Genomförande av Mobilitetsutlysningen 

2022 

Forskarrådet beslutade per capsulam 

• att genomföra utlysningen Mobilitetsstöd 

för forskare tidigt i karriären 2022 enligt 

förslag med en total budget på 100 

miljoner kronor under åren 2023–2026. 
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3 Genomförande av utlysning om cirkulär 

ekonomi 

Forskarrådet beslutade per capsulam 

• att genomföra en ny utlysning om cirkulär 

ekonomi enligt förslag och avsätta totalt 

60 miljoner kronor för utlysningen under 

åren 2022–2023. 

 

4 Genomförande av utlysningar inom det 

nationella forskningsprogrammet för Hav 

och vatten. 

Forskarrådet beslutade per capsulam 

• att genomföra utlysningen om Hållbar 

vattenresurshantering inom det nationella 

forskningsprogrammet för hav och vatten 

enligt förslag och avsätta totalt 160 

miljoner kronor för utlysningen under 

åren 2022–2025.   

 

Vid protokollet 

 

 Justeras 

Elisabeth Tejme 

 

 Sylvia Schwaag Serger 


