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Forskningsnämnden 

Diarienummer  

V 2021/3395 

Datum 2021-12-15 

Postadress Kansli N, Box 118, 221 00 Lund  Besöksadress Astronomihuset, Sölvegatan 27  Telefon 

046-222 7182, (vxl) 046-222 00 00  E-post: Tobias.Nilsson@science.lu.se 

Utlysning av medel för infrastruktur inom 
naturvetenskapliga fakulteten 2022 

Bakgrund 

Sedan 2011 har naturvetenskapliga fakulteten årligen avsatt medel för 

infrastruktursatsningar som kunnat sökas av fakultetens forskare. Från och 

med 2022 tillämpas en ny handläggningsordning som innebär vissa 

förändringar i hanteringen gentemot tidigare år. För sökande är skillnaderna 

mycket små – man kan i princip söka medel för samma ändamål som tidigare 

– men forskningsnämndens beredning kommer att delas i två spår, där 

medeldyr forskargruppsnära utrustning hanteras för sig och dyrare utrustning 

eller utrustning med stora brukarunderlag hanteras för sig, enligt nedan. 

Medlens användning 

Medel kan sökas för såväl nyanskaffning av instrumentering som 

uppgradering och komplettering av befintliga system. Som instrumentering 

betraktas såväl hårdvara som mjukvara. 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 medel från annat håll. 

Lönemedel kan komma i fråga för installation och etablering (max sex 

månader). För infrastrukturer med många användare kan lönemedel även 

komma i fråga för drift och tillgängliggörande av infrastruktur. Lönemedel 

kan endast medges för TA-personal. Medel medges inte för ny- eller 

ombyggnation av lokaler, inredning och liknande. Medel kan användas för att 

täcka gemensamma kostnader. 

Huvudregeln är att huvudsökande ska vara tillsvidareanställd vid natur-

vetenskapliga fakulteten men även biträdande lektorer kan inkomma med 

ansökan. I sådant fall ska ansökan tillstyrkas av prefekt i ett separat yttrande. 
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Ansökningsförfarande 

Minimibeloppet för ansökan är 250 000:- 

Ansökan som innefattar lönemedel för drift eller tillgängliggörande måste 

tydligt beskriva brukarunderlaget för infrastrukturen och tydliggöra hur 

infrastrukturen är tillgänglig för användare utanför den egna forskningsmiljön 

(avsnitt 7 och 8 i mallen för ansökan). 

För ansökningar om medel för infrastruktur som även ställs till LTH gäller 

följande: Ansökan ska ha en huvudsökande från varje berörd fakultet och ska 

innehålla en redogörelse för brukarunderlaget som klargör hur behov och 

användning av infrastrukturen fördelas mellan fakulteterna. Ansökan ska avse 

hela det sökta beloppet, med förslag på kostnadsfördelning mellan 

fakulteterna. LTH har ett eget ansökningsförfarande och samma ansökan ska 

ställas till LTH i enlighet med de riktlinjer och kriterier som gäller för deras 

utlysning. 

Om medel söks för samma eller relaterat ändamål i LU:s centrala infra-

strukturutlysning ska detta framgå i ansökan. 

Ansökan görs enligt särskild mall som finns på fakultetens webb. Ansökan ska 

vara tillstyrkt av prefekten, som med en signerad fullkostnadskalkyl bekräftar 

angivna gemensamma kostnader och intygar att institutionen kommer att 

nyttja medlen för avsett ändamål om ansökan bifalles. 

Detaljerade instruktioner om hur själva ansökan ska utformas återfinns i 

ansökningsmallen. 

Sista ansökningsdag 

Ansökan (i PDF-format) mailas till forskningsnämndens sekreterare Tobias 

Nilsson (Tobias.Nilsson@science.lu.se) senast den 1 mars 2022. 

Fullkostnadskalkylen ska vara inkommen senast en vecka efter sista 

ansökningsdag, d.v.s. senast 8 mars. 

Beredningen av inkomna ansökningar 

Genom den nya handläggningsordningen särskiljs ställningstaganden till 

forskargruppsnära medeldyr utrustning från ställningstaganden till större 

satsningar och satsningar som involverar lönemedel, genom en uppdelning av 

forskningsnämndens beredningsprocess i två spår.  

https://www.naturvetenskap.lu.se/internt/sites/naturvetenskap.lu.se.internt/files/2021-12/Ansokningsmall_Infrastruktur-2022.docx
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I Spår 1 bereds forskargruppsnära medeldyr utrustning, d.v.s. infrastruktur i 

kostnadsintervallet 250 kkr – 5 Mkr. Sådan forskargruppsnära infrastruktur 

betjänar typiskt en begränsad skara användare och lönemedel kan inte komma 

i fråga annat än för TA-personal för installation eller etablering och maximalt 

för totalt 6 månaders anställning. Maximalt 10 MKr kommer att fördelas till 

forskargruppsnära medeldyr infrastruktur. 

I Spår 2 bereds ansökningar som gäller infrastruktur över 5 Mkr, infrastruktur 

som involverar lönemedel för TA-personal (utöver vad som kan ingå i spår 1), 

samt infrastruktur för vilken ansökan om medel även ställts till andra 

fakulteter eller till LU centralt. 

Med ledning av ovanstående kriterier avgör forskningsnämnden, för varje 

ansökan, om den ska beredas i spår 1 eller spår 2. Ansökningar i spår 1 

kommer att ställas mot varandra med stöd av externa sakkunniga medan 

ansökningar i spår 2 kommer att beredas av forskningsnämnden i ett större 

strategiskt perspektiv i dialog med berörda institutioner, där forsknings-

nämnden även har möjlighet att komplettera underlagen för bedömning genom 

separata utredningar eller liknande. Ansökningar i spår 2 kan komma att 

bedömas av externa sakkunniga. 

Forskningsnämnden kommer att samråda med LTH kring fördelning av medel 

till fakultetsöverskridande ansökningar och samordning kommer även att ske 

med LU:s centrala infrastrukturnämnd för ansökningar som också ställts dit. 

Återrapportering 

Kortfattad redogörelse för medlens användning ska lämnas till 

forskningsnämnden senast 1 februari 2024. 

Frågor 

Eventuella frågor kring ansökan ställs i första hand till Tobias Nilsson, kansli 

N, vars kontaktuppgifter finns i sidfoten. 
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