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Principer för bidrag till konferenser
Sedan den 25 augusti 2009 har fakulteten för skogsvetenskap tillämpat vissa
principer för bidrag till konferenser. Principerna tillämpas då institutioner och
forskare ansöker om bidrag hos fakulteten för att anordna vetenskapliga
konferenser. I och med detta beslut sker en uppdatering av principerna.
Utgångspunkter

Fakulteten ser positivt på att institutioner/forskare inom fakulteten arrangerar och
står som värd för vetenskapliga konferenser. Förutom den vetenskapliga nyttan har
varje konferens ett värde genom att den bidrar till att göra fakulteten än mer synlig
för omvärlden.
Bidraget ska ses som en tilläggsfinansiering och förutsätter att bidrag har sökts på
annat håll.
Indelning

Bidragets storlek fastställs utifrån följande parametrar:
- internationell/nationell konferens
- omfattningen på konferensen (dagar)
- förväntat antal deltagare på konferensen
Ramar för bidrag

Utifrån ovanstående indelning tillämpas i normalfallet följande ramar vid
beviljande av bidrag till konferenser:
- Nationell konferens högst två dagar
maximalt 50 tkr
- Nationell konferens, mer än två dagar
maximalt 70 tkr
- Internationell konferens, högst två dagar
maximalt 70 tkr
- Internationell konferens, mer än två dagar
maximalt 100 tkr
Motprestation

Relevant informationsmaterial om fakulteten ska finns med i konferensmappen och
fakultetens roll-up ställs upp väl synlig i/vid konferenslokalen. Fakultetens namn
ska också i normalfallet synas i inbjudan.
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Övrigt

När det gäller konferenser där fakulteten står som värd fastställs garantibelopp för
respektive konferens.
Inför varje beslut sker en bedömning av relevansen och hur stora bidrag som
beviljats till aktuell institution under senaste året.

Principerna är fastställda av dekanen vid fakulteten för skogsvetenskap, SLU,
2017-09-08.
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