
Planeringsavdelningen 2020-04-24 

Intern process för Formas utlysning - Centrumbildningar för 
hållbarhet och konkurrenskraft i livsmedelssystemet 

Inledning 
Formas öppnade den 7 april en utlysning om centrumbildningar för hållbara och 
konkurrenskraftiga livsmedelssystem (se utlysning här). Detta är en organisationsutlysning, 
där rektor beslutar om vilka ansökningar SLU skickar in. Varje lärosäte får skicka in max 
två ansökningar.  

Utlysningen utgår från den strategiska forskningsagendan ”Vägen till ett hållbart och 
konkurrenskraftigt livsmedelssystem” och syftar till att utveckla tvärvetenskapliga 
centrumbildningar för behovsmotiverad forskning. Centrumbildningarna ska bidra till 
kunskap- och kompetensutveckling av aktörer i livsmedelssystemet på kort och lång sikt. 
Ansökningar ska adressera en eller flera av de teman som beskrivs i forskningsagendan: 
”Hållbara produktionssystem”, ”God mat för hälsa och miljö”, ”Konsumenten och 
måltiden”, ”Innovativa och säkra livsmedel”. 

Centrumbildningarna ska planeras, etableras och bedrivas av akademi, näringsliv och andra 
delar av samhället gemensamt, där huvudsökande organisation ska vara ett universitet, 
högskola eller forskningsinstitut. 

Inbjudan att föreslå centrumbildningar 
Forskargrupper vid SLU inbjuds att föreslå tänkbara initiativ i form av idéskisser (se mall 
nedan för utformning av dessa). Dessa skickas senast den 12 maj till 
planeringsavdelningen (niklas.nordquist@slu.se). En extern grupp med intressenter inom 
livsmedelssystemet kommer att göra en bedömning av de förslag som inkommit baserat på 
relevans i relation till utlysningen, varefter rektor beslutar om vilka två initiativ som väljs 
ut från SLU. Beslut fattas under vecka 21. 

Dessa två initiativ får sedan i uppdrag att koordinera utformningen av varsitt förslag till 
centrumbildning, med stöd av SLU Future Food. I arbetet med koordineringen ingår att 
formera relevanta akademiska grupperingar (såväl inom som utom SLU), samt externa 
samverkansparter. Koordineringen ska utmynna i en fullt utvecklad ansökan som skickas 
som en organisationsansökan i Prisma före sista ansökningsdag den 3 september, kl 14.   
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Idéskiss – formulär 

Läs noga igenom utlysningstexten innan ni besvarar frågorna nedan. Det är också en god 
idé att titta på den strategiska forskningsagendan, där de tematiska områdena, perspektiven 
och målsättningarna beskrivs i detalj. 

Denna idéskiss skickas till niklas.nordquist@slu.se senast den 12 maj, tillsammans med 
förslagsställarens CV och referenslista. 

1. Förslagets relation till den strategiska forskningsagendan.

Markera nedan vilka teman som är relevanta för förslaget (1-mycket relevant, 2-
delvis relevant, 3-marginellt/ej relevant). Markera även vilka perspektiv som 
förslaget berör (kunskap och kompetensutveckling är obligatoriskt) 

2. Vilket/vilka behov adresserar förslaget – vad är själva idén med centrumbildningen?

https://formas.se/download/18.1147a170f3a1383948b38/1586254346101/Utlysningstext%20Centrumbildningar%20f%C3%B6r%20h%C3%A5llbarhet%20och%20konkurrenskraft%20i%20livsmedelssystemet.pdf
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forts. 2… 

3. På vilket sätt kan förslaget bidra till måluppfyllelsen med utlysningen?



4. Vilka akademiska grupperingar bör ingå och vad är deras huvudsakliga roller?

5. Vilka externa samverkansparter bör ingå och vad är deras huvudsakliga roller?

Förslagsställare 

E-postadress 

Institution 
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