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Hej,
 
Här kommer terminens femte prefektutskick där vi försöker samla utlysningar och
likande forskningsinformation som kommit till fakulteten.
 
 
U-Share post-doc funding and opportunity
U-Share has identified the possibility to train as a postdoc at the other university as an
attractive approach to increase collaborations and to exchange scientific knowledge in a
way that will benefit both universities. U-Share opens therefore it second post-doc
collaboration call. Deadline 15th of May.
 
Link to U-share homepage
https://www.u-share.se/
 
Direct link to the call
https://www.u-share.se/events/call-for-applications/
 
U-Share is a project that aims to increase interactions and collaboration between
Uppsala’s two universities, Uppsala University (UU) and Swedish University of
Agricultural Sciences (SLU). This applies to both education, research, infrastructure and
clinical activities.
 
N.B The match-maiking meeting on 19 March is cancelled.
If you have planned to join this meeting, please let us know so we can get an idea of the
interest. In this case, send an e-mail to kerstin.henriksson@igp.uu.se or
ushare@slu.se. 
 
OPEN CALLS at SLU
 

-       500.000 SEK towards cat diseases, foremost genetic related disease (Maj
Johnsons Fond)

-       100.000 SEK for research on dogs and cats (SSF)
-       200.000 SEK on dog diseases (Ingeborg Ögrens Fond)

 
See attached file for each call
 
 
Enhance your career with a MSCA Individual Fellowship at KU
Leuven, Belgium!
Are you a (post)doctoral researcher thinking about your next career move? The Marie
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ANSÖKAN OM MEDEL FRÅN MAJ JOHNSONS FOND VID SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET



		Sökandes namn:

		



		Institution:

		



		Box:

		



		Postadress.

		



		Telefon:

		



		E-mail:

		









		År:

		

		Sökt belopp:



		Projektnamn (motsv):

		







					

		Sammanfattning av forskningsprojektet (max 1200 tecken inklusive mellanslag):





            





		Medel för samma projekt har tidigare erhållits från:

		Årtal:

		Belopp:



		

		

		







		Kostnadsspecifikation för projektet



		Utgiftsslag:

		Kostnad:



		

		



		Summa:

		









		Totalt sökt belopp hos MJF:  

		









		Bilagor (markera med kryss)



		*Projektplan (max 7000 tecken inkl. mellanslag)

		



		*Curriculum vitae 

		



		Övrig handling

		







*Obligatorisk bilaga

                                                               



                                                                        Datum



Prefekt vidtalad och godkänt planen 2020 -…………..



………………………………                            …………………………………

Prefekt						     Sökande





Ansökan insändes till Christine.Jakobsson@slu.se och Asa.formo@slu.se senast den 18 maj 2020. 
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Utlysning av medel för 2020 från 


Maj Johnsons fond  


vid Sveriges Lantbruksuniversitet 
 


 


Maj Johnsons fond inrättades i mars 2019 efter en donation. Årliga utlysningar 


samordnade med Stiftelsen Sällskapsdjurens forskningsfond vid SLU kommer att ske 


under de närmaste 10 åren. Stiftelsens ändamål är att dela ut medel till forskare på 


fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap för forskning på katters 


sjukdomar, företrädesvis genetiska sjukdomar. Katter har under ett långt liv betytt mycket 


för Maj Johnson och hon vill genom sitt testamente bidra till att förbättra hälsan hos 


katter i framtiden.  


 


 Härmed utlyses ett stipendium på 500 000 kr till forskning på katters sjukdomar, 


företrädesvis genetiska sjukdomar, för ett eller flera projekt. 


 


Tilldelning av medel från fonden görs genom beslut av den särskilda kommitté som finns 


för Stiftelsen Sällskapsdjurens forskningsfond. Förfarande för utlysning och ansökning av 


medel samt granskning av ansökningar sker på samma vis som vid ansökningar till 


Stiftelsen Sällskapsdjurens forskningsfond.  


 


Ansökan ska skickas elektroniskt till Christine.jakobsson@slu.se och Asa.formo@slu.se 


med kopia till berörd prefekt och ska senast ha inkommit måndagen 18 maj 2020. 


Ansökningsblankett bifogas.  


 


Beslut om tilldelning fattas under senare delen av juni 2020. 


 


 


 
Dekan Rauni Niskanen 


Ordförande i tilldelningskommittén 
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Utlysning av medel 2020 från 
Insamlingsstiftelsen Sällskapsdjurens forskningsfond 


vid Sveriges Lantbruksuniversitet 
 


 
Insamlingsstiftelsen Sällskapsdjurens forskningsfond vid Sveriges lantbruks-
universitet inrättades 2007 efter beslut av Rektor. Stiftelsens ändamål är att insamla 
medel till stöd för forskning rörande sällskapsdjurens, främst hundars och katters, skador 
och sjukdomar som bedrivs vid Sveriges lantbruksuniversitet. H.K.H. Kronprinsessan 
Victoria är fondens beskyddare. 
 
Stiftelsens tilldelningskommitté har beslutat att utlysa:  
 


• Ett stipendium på 100 000 kronor kan sökas för forskning enligt stiftelsens ändamål 
av forskare vid SLU till hund och katt från Sällskapsdjurens forskningsfond, SFF. 
Medel ska i första hand beviljas doktorand eller disputerad forskare inom fem år 
efter doktorsexamen.  
 


Viktiga bedömningsgrunder:  
• Projektets vetenskapliga kvalitet och relevans för det djurslag ansökan avser ska 


vara den avgörande grunden för om projektet kan beviljas medel. 
• Insamlingsstiftelsen Sällskapsdjurens forskningsfonds medel ska delas ut där de 


ger största möjliga marginaleffekt relaterat till större projekts övriga finansiering.  


Om sökanden tidigare har fått stipendium från SFF måste en godkänd rapport från det 
tidigare erhållna stipendiet finnas innan utbetalning kan ske av ett ev. nytt stipendium. 
 
Ansökan ska skickas elektroniskt till Christine.jakobsson@slu.se och Asa.formo@slu.se 
med kopia till berörd prefekt och ska senast ha inkommit måndagen 18 maj 2020. 
Ansökningsblankett bifogas.  
 
Beslut om tilldelning fattas under senare delen av juni 2020. 
 
 


 
Dekan Rauni Niskanen 
Ordförande i tilldelningskommittén 
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ANSÖKAN OM MEDEL FRÅN SÄLLSKAPSDJURENS FORSKNINGSFOND VID SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET



		Sökandes namn:

		



		Institution:

		



		Box:

		



		Postadress.

		



		Telefon:

		



		E-mail:

		









		År:

		

		Sökt belopp:



		Projektnamn (motsv):

		







					

		Sammanfattning av forskningsprojektet (max 1200 tecken inklusive mellanslag):





   





		Medel för samma projekt har tidigare erhållits från:

		Årtal:

		Belopp:



		

		

		







		Kostnadsspecifikation för projektet



		Utgiftsslag:

		Kostnad:



		

		



		Summa:

		









		Totalt sökt belopp hos SFF:  

		









		Bilagor (markera med kryss)



		*Projektplan (max 7000 tecken inkl. mellanslag)

		



		*Curriculum vitae 

		



		Övrig handling

		







*Obligatorisk bilaga

                                                               



                                                                        Datum



Prefekt vidtalad och godkänt planen 2020 -…………..



………………………………                            …………………………………

Prefekt						     Sökande





Ansökan insändes till Christine.Jakobsson@slu.se och Asa.formo@slu.se senast den 18 maj 2020. 
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ANSÖKAN OM MEDEL FRÅN INGEBORG ÖGRENS FOND VID SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET



		Sökandes namn:

		



		Institution:

		



		Box:

		



		Postadress.

		



		Telefon:

		



		E-mail:

		









		År:

		

		Sökt belopp:



		Projektnamn (motsv):

		







					

		Sammanfattning av forskningsprojektet (max 1200 tecken inklusive mellanslag):





            





		Medel för samma projekt har tidigare erhållits från:

		Årtal:

		Belopp:



		

		

		







		Kostnadsspecifikation för projektet



		Utgiftsslag:

		Kostnad:



		

		



		Summa:

		









		Totalt sökt belopp hos IÖF:  

		









		Bilagor (markera med kryss)



		*Projektplan (max 7000 tecken inkl. mellanslag)

		



		*Curriculum vitae 

		



		Övrig handling

		







*Obligatorisk bilaga

                                                               



                                                                        Datum



Prefekt vidtalad och godkänt planen 2020 -…………..



………………………………                            …………………………………

Prefekt						     Sökande





Ansökan insändes till Christine.Jakobsson@slu.se och Asa.formo@slu.se senast den 18 maj 2020. 
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Utlysning av medel för 2020 från 
Ingeborg Ögrens fond  


vid Sveriges Lantbruksuniversitet 
 
 
Ingeborg Ögrens fond inrättades i december 2016 efter en donation. Årliga utlysningar 
samordnade med Stiftelsen Sällskapsdjurens forskningsfond vid SLU kommer att ske 
under de närmaste 10 åren. Stiftelsens ändamål är att dela ut medel till forskare på 
fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap för forskning på sjukdomar som 
drabbar hundar. Hundar har under ett långt liv betytt mycket för Ingeborg och hon vill 
genom denna gåva bidra till att förbättra hälsan hos hundar i framtiden.  
 


• Härmed utlyses ett stipendium på 200 000 kr till sjukdomar på hund för ett eller 
flera projekt. 


 
Tilldelning av medel från fonden görs genom beslut av den särskilda kommitté som finns 
för Stiftelsen Sällskapsdjurens forskningsfond. Förfarande för utlysning och ansökning av 
medel samt granskning av ansökningar sker på samma vis som vid ansökningar till 
Stiftelsen Sällskapsdjurens forskningsfond.  
 
Ansökan ska skickas elektroniskt till Christine.jakobsson@slu.se och Asa.formo@slu.se 
med kopia till berörd prefekt och ska senast ha inkommit måndagen 18 maj 2020. 
Ansökningsblankett bifogas.  
 
Beslut om tilldelning fattas under senare delen av juni 2020. 
 
 


 
Dekan Rauni Niskanen 
Ordförande i tilldelningskommittén 
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Sklodowska-Curie (MSCA) Individual Fellowships may be just right for you. These
fellowships fund researchers looking to enhance their career development and
prospects by working abroad. KU Leuven - being one of the leading European
universities - allows you to work in a first class research environment while benefitting
from an attractive remuneration package.

KU Leuven offers in-depth support to promising applicants in all fields of research.
Candidates are invited to attend our Master Class on 16 & 17 June 2020. The Master
Class is intended to get to know KU Leuven and your future supervisor and research
group, and in addition includes an in depth proposal writing clinic. The Master Class is
free of charge and travel allowances are available for candidates travelling to Leuven. 

Consult our webpage for more information: www.kuleuven.be/eu/msca-if
 

CANCELLED – WRITING POPULAR SCIENCE BOOK
The Library has cancelled the seminare with Natur & Kultur on writing books.
 
Workshop call: Towards carbon neutral agriculture
On 17-18 June 2020, the European Commission and the EIP-AGRI Service Point are
organising the workshop ‘Towards carbon neutral agriculture’ in Estonia. We are looking
for farmers and other participants with experience in designing and/or implementing
farming systems or practices contributing to reducing the carbon footprint of the
European agricultural sector.
Please fill in the application form before 30 March 2020
Find all updates on the event webpage
 
If your VR-project is affected by Covid-19
Please follow link for on how to go about if your VR-project is affect by covid-19
https://www.vr.se/5.63b37caf16ffe7624c218ca.html
 
Symposium about sustainable dairy production within
“Sustainable diets from sustainable food chains”-program
Save the date! On 13th of October the research program “Sustainable diets from
sustainable food chains” holds a research symposium in Uppsala.
 
Under circumstances, have a nice day!
 
Ola Thomsson
Forskningssekreterare
Koordinator för Sustainable Diets from Sustainable Production System
Agr. Dr. 

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

VH-fakultetens kansli
Box 7084, 750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas allé 8
Telefon: 018-67 23 40, mobil: 072-329 49 70
ola.thomsson@slu.se, www.slu.se
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