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BESLUT
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Sändlista

Beslut om tilldelning av medel i 2016 års interna
utlysning av stöd till forskningsinfrastruktur

Beslut

Rektor beslutar:
att tilldela medel som stöd för forskningsinfrastrukturer i enlighet med bilaga till
detta beslut;
att tilldelade medel ska belasta kst 1001512, Fond för infrastrukturstöd, projekt
68000.

Ärendet
SLU avsätter från och med 2016 statsanslag i form av ett internt stöd till
forskningsinfrastruktur som ska skapa förutsättningar för excellent forskning.
Stödet söks i konkurrens genom ett ansöknings- och bedömningsförfarande.
Infrastrukturstödet gäller ”sådan infrastruktur som ger förutsättningar för
världsledande forskning”. Infrastrukturen kan vara en anläggning, databas,
instrument, speciallaboratorium, etc.
Syftet är att:
•
•
•

erbjuda möjlighet till finansiering av forskningsinfrastruktur
främja högkvalitativ forskning, samt
främja ökad intern samverkan och effektiv resursanvändning
(samutnyttjande).

Infrastrukturstöd kan beviljas för nyanskaffning/uppbyggnad av ny infrastruktur,
eller uppgradering och komplettering av befintlig infrastruktur.
Infrastrukturstödet är en strategisk satsning som införs eftersom möjligheterna att
få externa medel för forskningsinfrastruktur numera är begränsade. Den kopplar till
SLU:s strategi för 2013-2016, där utveckling av och tillgång till avancerad
infrastruktur ges hög prioritet. Rektor har också fastställt gemensamma riktlinjer
för hantering av forskningsinfrastruktur.
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Beslut om tilldelning av medel

Beslut i detta ärende har fattats av rektor Peter Högberg efter föredragning av
forskningssekreterare Niklas Nordquist och i närvaro av universitetsdirektör Martin
Melkersson. I beredingen av ärendet har även forskningssekreterare Boel Åström
medverkat.

Peter Högberg
Niklas Nordquist

Sändlista
Ulf Gärdenfors, Artdatabanken
Jane Morrell, inst. för kliniska vetenskaper
Mats Nilsson, inst. för skoglig resurshushållning
Corine Sandström, inst. för molekylära vetenskaper
Jan Stenlid, inst. för skoglig mykologi och växtpatologi
Chef, Artdatabanken
Prefekt, inst. för kliniska vetenskaper
Prefekt, inst. för skoglig resurshushållning
Prefekt, inst. molekylära vetenskaper
Prefekt, inst. för skoglig mykologi och patologi
Dekaner
Fakultetsdirektörer
Ekonomiavdelningen
Kopia för kännedom
Beredningsgruppen för infrastrukturfrågor
Forskningssekreterare
Internrevisionen

Bilagor
1. Beslut om tilldelning av medel i 2016 års interna utlysning av stöd till
forskningsinfrastruktur
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Planeringsavdelningen

2017-04-11

Bilaga 1 till rektorsbeslut:
Beslut om tilldelning av medel i 2016 års interna utlysning
av stöd till forskningsinfrastruktur
Den av rektor utsedda beredningsgruppen för infrastrukturfrågor har med stöd av
sakkunnigas utlåtanden och egna bedömningar lämnat förslag till rektor om vilka
ansökningar som ska beviljas stöd i 2016 års utlysning.
Modell för finansiering samt beredningsprocess beskrivs i beslutet om den strategiska
satsningen på stöd till forskningsinfrastrukturer, inklusive bilagor (Dnr SLU ua
2015.1.1.1-1972).
Totalt inkom 19 ansökningar om infrastrukturstöd. Av dessa beslutade
beredningsgruppen att låta sakkunniggranska 14 ansökningar. Efter bedömning med
stöd av sakkunnigutlåtanden har fem ansökningar föreslagits tilldelning av stöd.
Rektor beslutar att tilldela stöd till de huvudsökandes institutioner i enlighet med
tabellen nedan. Beslutet har föregåtts av en bekräftelse från prefekt vid berörda
institutioner om att kunna genomföra den föreslagna infrastruktursatsningen med det
föreslagna stödet.
Beviljat stöd anvisas direkt till huvudansvarig institution, som i förekommande fall
fördelar medel till övriga medverkande institutioner. Utbetalning av infrastrukturstöden
börjar i april 2017. Infrastruktur som beviljas stöd för längre period än tre år ska i
mitten av oktober det tredje året (2019) lämna in en kortfattad redovisning innan medel
för resterande år utbetalas. Närmare instruktioner om hur redovisningen ska
struktureras kommer att tas fram av beredningsgruppen. Om redovisningen visar att
verksamheten inte följer planen eller har försenats mer än vad som bedöms vara rimligt
kan rektor besluta att medel för resterande år inte ska utbetalas. Infrastrukturer som
beviljas stöd ska senast 6 månader efter att stödperioden avslutats lämna in en kort
redovisning av medelsanvändning samt statistik över nyttjandegrad, vilka användarna
varit, etc. Beredningsgruppen ansvarar för uppföljningen med stöd av
planeringsavdelningen.
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Tabell 1. Tilldelning av stöd till forskningsinfrastruktur per ansökan och år. Beloppen anges i tusen kronor (tkr).
Titel på ansökan
An upgraded Swedish infrastructure for terrestrial
research

Huvudsökande
Mats Nilsson

Institution

Metabarcoding Laboratory

Jan Stenlid

Application for financial support of a research
engineer and upgrading of the NMR spectroscopy
and mass spectrometry platform for analysis of
biomolecules

Tilldelning (tkr)
2017
2018 2019

Sökt belopp (tkr)
6 100

Total
5 000

2020

2021

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

Skoglig mykologi och
växtpatologi

7 241

5 000

1 088

950

969

987

1 006

Corine Sandström

Molekylära
vetenskaper

10 315

4 856

941

956

971

986

1 002

Cells for Life

Jane Morrell

Kliniska vetenskaper

18 089

5 000

1 077

1 190

1 197

992

544

ARTPORTALEN (SWEDISH SPECIES OBSERVATION
SYSTEM): TAILORING THE SYSTEM TOWARDS THE
REQUIREMENTS OF RESEARCHERS.

Ulf Gärdenfors

Artdatabanken

9 281

4 973

1 675

1 453

1 276

281

288

51026

24 829

5 781

5549

5413

4246

3840

Skoglig
resurshushållning

Total:

