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Utlysning av medel för infrastruktur inom
naturvetenskapliga fakulteten 2013
Bakgrund
Sedan 2010-10-27 finns en grupp för infrastrukturfrågor inom naturvetenskapliga
fakulteten. Gruppen har tillsatts efter beslut i fakultetsstyrelsen (N 2010/535) och
består av Marjolein Thunnissen (ordf.), Claes Fahlander, Alexandru Aleman,
Anders Tunlid och Anders Lindroth. Gruppen har bl.a. till uppgift att bevaka och
bereda frågor om fakultetens behov av infrastruktur. För 2013 har
naturvetenskapliga fakulteten avsatt en budget om upp till 20 Mkr för
infrastruktursatsningar och fakulteten utlyser härmed dessa medel enligt följande:
Ändamål
Medlen är främst tänkta att stödja sådana infrastruktursatsningar som:
- Uppvisar hög vetenskaplig kvalitet.
- Är av relevans för flera brukare.
Medlens användning
Medel kan sökas för såväl nyanskaffning av instrumentering som uppgradering
och komplettering av befintliga system. Som instrumentering betraktas såväl
hårdvara som mjukvara. Medel kan även sökas för delfinansiering av investeringar
som har medel från annat håll. Medel kan även sökas för lönekostnader upp till
fem år, under förutsättning att dessa är direkt knutna till angelägen infrastruktur.
Det måste också finnas en plan för den långsiktiga finansieringen eftersom
tilldelning av medel inte innebär permanent finansiering. Medel kan ej användas
för att täcka gemensamma kostnader. Ansökan ska vara tillstyrkt av prefekten, som
med sin namnteckning intygar att institutionen kommer att finansiera
förekommande gemensamma kostnader om ansökan bifalles.
Huvudregeln är att sökande ska vara tillsvidareanställd vid naturvetenskapliga
fakulteten men även biträdande lektorer kan inkomma med ansökan. I sådant fall
ska ansökan tillstyrkas av prefekt i ett separat yttrande, där särskilt bör framgå att
ansökan är av relevans för etablerade forskargrupperingar och inte enbart stödjer
ett verksamhetsområde som är specifikt för sökanden.
Beloppsgränser
Minimibelopp 250 000:Ansökningsförfarande
Ansökan ska utformas i enlighet med instruktionerna i bilaga 1.
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Inkomna ansökningar kommer att bedömas av externa sakkunniga.
Ansökningarna kommer även att skickas till berörda institutioner för prioritering.
Beslut om utdelning förväntas i juni 2013.
Sista ansökningsdag
Ansökan, i digital form, ska ställas till infrastrukturgruppens sekreterare, Tobias
Nilsson (Tobias.Nilsson@kanslin.lu.se) och vara inkommen senast 1 februari
2013.
Återrapportering
Kortfattad redogörelse för medlens användning ska lämnas till infrastrukturgruppen senast 1 december 2014.
Frågor
Eventuella frågor kring ansökan ställs i första hand till Tobias Nilsson, kansli N,
vars kontaktuppgifter finns i sidfoten.
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Kompletterande anvisningar för utformning av ansökan
om medel för infrastruktur 2013
Ansökan ska skickas i sin helhet till Tobias.Nilsson@kanslin.lu.se senast den
1 februari 2013. Ej kompletta ansökningar eller ansökningar som inte följer
nedanstående instruktioner beaktas ej.
Ansökan, som ska vara skriven på engelska, får omfatta maximalt tre sidor
exklusive bilagor. Alla delar av ansökan ska fogas samman till ett pdf-dokument.
Följande ska ingå i ansökan (använd nedanstående rubriker i den ordning de
anges):
•
•

•
•
•
•
•

Titel på ansökan.
Namn, titel, institution, email och telefonnummer för huvudsökande.
(Observera huvudregeln att sökande ska vara tillsvidareanställd vid
naturvetenskapliga fakulteten. Om sökande är biträdande lektor ska ansökan
tillstyrkas av prefekten.)
Vetenskaplig betydelse av infrastrukturen.
Beskrivning av infrastrukturen samt motivering till varför just denna valts.
Placering av infrastruktur – fysisk och administrativ.
Föreslagen ledning av infrastrukturen: ansvariga för upphandling, installation,
drift och avveckling.
Tillstyrkan av prefekten, innebärande att institutionen kommer att finansiera
förekommande gemensamma kostnader om ansökan bifalles.

Följande ska bifogas som bilagor:
Bilaga 1. En plan för långsiktig finansiering, Max 1 sida.
Bilaga 2. En riskanalys omfattande både risken med att göra satsningen och risken
med att avstå från satsningen. Max 0,5 sida.
Bilaga 3. Lista över medsökande: namn, titel, institution och kontaktuppgifter.
Bilaga 4. Kort CV för huvudsökande. Max 2 sidor + lista över tio utvalda
publikationer samt en kort sammanställning av totalt antal vetenskapliga artiklar,
bokkapitel, rapporter, etc.
Bilaga 5. Lista över tio utvalda publikationer från hela miljön som är relevanta för
ansökan.
Bilaga 6. Om sökande är biträdande lektor ska ett separat yttrande från prefekt
bifogas ansökan. Av yttrandet ska framgå att ansökan är av relevans för etablerade
forskargrupperingar och inte enbart stödjer ett verksamhetsområde som är
specifikt för sökanden.
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