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Utlysning av medel för infrastruktursatsningar inom LTH samt
föreskrifter för hantering av ansökningar
Bakgrund
Sedan ett antal år har de nationella förutsättningarna för finansiering av
forskningsinfrastruktur inneburit att en stor del av dessa måste finansieras av
enskilda lärosäten och därmed till stor del inom ramen för fakulteternas budget.
Forskare vid LTH, naturvetenskapliga och medicinska fakulteterna (NMT) erbjuds
årligen möjlighet att söka infrastrukturmedel från fakulteterna. I likhet med tidigare
år kommer fördelningen av medel och hantering av ansökningarna om
infrastrukturmedel att samordnas mellan NMT-fakulteterna. I år används även en
gemensam utlysningstext som ett led i arbetet med ökad samordning och tydlighet
kring principer för utdelning av medel. Innehållet i och bedömningskriterierna för
ansökningarna är till största delen identiska mellan NMT-fakulteterna, men detta
dokument tar också upp viktiga skillnader.
Inför 2020 har avsatts 10 Mkr från LTH, 20 Mkr från naturvetenskapliga fakulteten
och 9 Mkr från medicinska fakulteten för infrastruktursatsningar. LTH utlyser
härmed infrastrukturmedel enligt följande:
Ändamål och kriterier
Medlen är främst avsedda att stödja sådana satsningar på forskningsinfrastruktur
som:
 Har potential att leda till vetenskap med hög kvalitet.
 Är av relevans för flera brukare.
 Är strategiskt viktigt för LTH.
Med begreppet flera brukare avses t.ex. flera institutioner, flera forskargrupper och
forskarutbildning. Brukarunderlaget ska beskrivas tydligt och om möjligt visa på
både intresse och samverkanspotential.
Huvudregeln är att huvudsökande ska vara tillsvidareanställd på LTH, men även
biträdande lektorer kan inkomma med ansökan. I sådant fall ska ansökan tillstyrkas
av prefekt i ett separat yttrande, där särskilt ska framgå att ansökan är av relevans
för etablerade forskargrupperingar och inte enbart stödjer ett verksamhetsområde
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som är specifikt för sökanden. I de fall där medel söks från flera fakulteter ska det
finnas en huvudsökande per fakultet.
Medel kan sökas på
 LTH: för endast instrumentering, ej drift och personal. Medel kan ej heller
sökas för att täcka gemensamma kostnader (OH) eller hyra. Drift och
personal kan sökas genom att prefekt ansöker om strategiska medel i ett
separat förfarande. Minsta totalbelopp som kan sökas är 500 tkr.
N fakultet: för både TA-personal och/eller instrument. Medel för
lönekostnader kan sökas upp till fem år, under förutsättning att dessa är
direkt knutna till angelägen infrastruktur (TA-personal). Medel kan ej
sökas för att täcka gemensamma kostnader (OH). Minsta totalbelopp som
kan sökas är 250 tkr.


M fakultet: för både personal och/eller instrument. Medel kan sökas för
att täcka gemensamma kostnader (OH). Medel kan sökas för ett eller två
år. Medel till lönekostnader kan sökas för finansiering av personal
dedikerad för service eller stöd vid infrastrukturen. Minsta totalbelopp som
kan sökas är 200 tkr.

Medlens användning
Medel kan sökas för såväl nyanskaffning av instrumentering som uppgradering och
komplettering av befintliga system. Som instrumentering betraktas såväl hårdvara
som den mjukvara som behövs för funktionell drift av utrustningen. Medel kan
sökas för flera mindre komponenter, men det måste då tydligt framgå att de hänger
ihop i en större infrastruktur där de ingående komponenterna är beroende av
varandra. Medel kan sökas för delfinansiering av investeringar som har
finansiering från annat håll.
Medel beviljas ej för ny- eller ombyggnation av lokaler, inredning eller om
ansökan motiveras huvudsakligen utifrån arbetsmiljöaspekter eller
grundutbildning. Medel kan ej användas för att täcka drift, hyra eller gemensamma
kostnader.
Ansökningsförfarande
Detaljerade instruktioner om hur själva ansökan ska utformas återfinns i ett separat
dokument. Ansökan ska vara skriven på engelska.
Alla delar av ansökan ska fogas samman till ett digitalt sökbart pdf dokument
(ej folder), och skickas till LTH:
Margareta.Forsberg@lth.lu.se

märk med titel: “LTH Ansökan infrastrukturmedel”

och vara inkommen senast måndag 15 april 2019. Fullkostnadskalkyl
(undertecknad av prefekt) ska vara inkommen senast en vecka senare,
måndag 22 april 2019. Bekräftelse på mottagen ansökan kommer att skickas
till huvudsökande. Beslut om tilldelning förväntas i november 2019.
Notera att endast fullkostnadskalkylen behöver undertecknas av prefekten (och
huvudsökande).
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Om ansökan även har huvudsökande från andra berörda fakulteter (NM) så skickas
den även till deras kontaktperson:
Naturvetenskapliga fakulteten: Tobias.Nilsson@science.lu.se
Medicinska fakulteten: Birgitta.Larsson@med.lu.se
Notera att varje fakultet har delvis andra kriterier och riktlinjer.
Behandling av inkomna ansökningar
Beredningsarbetet av inkomna ansökningar kommer att göras av LTH:s, Nfakultets och M-fakultets beredande organ under april-oktober 2019.
Beredande organ och principer vid
 LTH är dess forskningsnämnd. Från och med i år kommer alla ansökningar
som inkommit till LTH även att granskas av externa sakkunniga.
 Naturvetenskapliga fakulteten är fakultetens grupp för infrastrukturfrågor.
Alla ansökningar som inkommit till N-fakultet kommer att granskas av
externa sakkunniga.
 Medicinska fakulteten är Forsknings- och Infrastrukturnämnden. Nämnden
använder ett formulär med kriterier för bedömning. Ärendet bereds av
nämnden under ledning av beredare för nämnden. Medicinska fakulteten
kommer att anlita externa sakkunniga om så anses nödvändigt.
Avstämning mellan fakulteterna sker preliminärt i juni och augusti-september. För
de ansökningar som inkommit till mer än en fakultet kommer bidraget från
respektive fakultet att överenskommas mellan LTHs forskningsnämnd, medicinska
fakultetens forskning- och infrastrukturnämnd och N-fakultetens grupp för
infrastrukturfrågor.
Den slutliga fördelningen av fakulteternas infrastrukturmedel kommer att göras i
samband med budgetprocessen hösten 2019. Formellt beslut fattas för LTH del av
LTH:s rektor och fastställs slutligen av respektive fakultets styrelse. Beslut om
prioriteringen väntas i november 2019. Medel fördelas i samband med
fakulteternas och LTHs fördelningsbeslut för 2020.
Vid behov kan intervjuer genomföras med sökande, berörda infrastruktursansvariga,
forskningsledare, och/eller prefekter.
Återrapportering
Rapportering om medlens användning meddelas i samband med budgetsamtalen.
Frågor
Eventuella frågor kring ansökan ställs i första hand till
LTH: vice-rektor för forskning, Erik Swietlicki, erik.swietlicki@nuclear.lu.se,
046 222 9680
Naturvetenskapliga fakulteten: utredare Tobias Nilsson,
tobias.nilsson@science.lu.se, 046 222 7181
Medicinska Fakulteten: infrastrukturs-koordinator, Kajsa M. Paulsson,
kajsa_m.paulsson@med.lu.se, 046 222 4167

