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Beslut om tilldelning av medel i 2017 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 nya förutsättningar för
forskning i världsklass”. Infrastrukturen kan vara till exempel en anläggning,
databas, instrument eller speciallaboratorium.
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.
Beslut i detta ärende har fattats av rektor Peter Högberg efter föredragning av
utbildningshandläggare Lotta Jäderlund och i närvaro av planeringschef Lena
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Ousbäck. I beredningen av ärendet har även forskningssekreterare Niklas
Nordquist och forskningsinfrastrukturhandläggare Sofia Wretblad medverkat.
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Lotta Jäderlund
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Bilaga 1 till rektorsbeslut:
Beslut om tilldelning av medel i 2017 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 2017 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). För att kompensera ett bortfall i 2015 års utlysning där en beviljad
ansökan inte kunde genomföras så har rektor beslutat att bevilja ytterligare 4 950 000
kr i 2017 års utlysning, vilket ger en total summa medel på knappt 30 miljoner istället
för 25 miljoner under en femårsperiod.
Totalt inkom 14 ansökningar om infrastrukturstöd. Av dessa beslutade
beredningsgruppen att låta sakkunniggranska 14 ansökningar. Efter bedömning med
stöd av sakkunnigutlåtanden har sex 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 mars-april 2018. Infrastruktur som beviljas stöd för längre period än tre år ska i
mitten av oktober det tredje året (2020) 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
Instrumentation for identification of chemical messenger compounds

Huvudsökande
Göran Birgersson

Sökt belopp (tkr)
4 325

Totalt
4 325

HyReso: Imaging at high resolution

Stéphanie Robert

5 300

Upgrading the Ultuna Frame Trial

Gunnar Börjesson

SLU Bioimaging Platform

Tilldelning (tkr)
2018
2019 2020 2021
865

865

5 300

1 060

1 060

2 009

3 500

700

700

Laura Greenville-Briggs

6 134

6 134

1 227

GIGACow - an infrastructure for precision dairy cattle research

Dirk Jan de Koning

9 981

7 850

1 570

Lipid Analysis Laboratory

Ida Lager

4 955

2 500

500

32704

29 609

Total:

5 922

865

2022

865

865

1 060 1 060

1 060

700

700

1 227

1 227 1 227

1 227

1 570

1 570 1 570

1 570

500
5922

700

500

500

500

5922 5922

5922

