Ny möjlighet att söka forskningsmedel från Plattform Migration!
För att i linje med plattformens uppdrag stimulera nya forskningsinitiativ, och samarbeten forskare
emellan, finns en ny öppen utlysning av forskningsmedel för plattformsprojekt inför höstterminen
2019.
I en ansökan om plattformsprojekt kan en mindre grupp söka medel för samarbete kring förberedande
och/eller uppföljande forskningsinsatser. Det kan handla om pilotstudier av olika slag, men det kan
också handla om att resultat från tidigare studier bearbetas ytterligare, exempelvis för att presenteras i
populärvetenskaplig form. Även mindre traditionella former av forskningsförmedling kan därmed
komma att främjas. Vidare kan en ansökan om plattformsprojekt också syfta till att påbörja samarbete
kring framtida ansökningar om extern forskningsfinansiering.
Medel kan sökas för arbetstid, för att därigenom öka utrymmet för forskning i tjänsten för
projektmedlemmar. Därtill kan medel sökas för andra forskningsrelaterade utgifter, såsom kostnader
för assistenter, datainköp, fältarbete eller språkgranskning.
Oavsett mer precist innehåll ska de projekt som medel söks för vara tydligt förankrade i plattformens
tematik: fokus ska alltså vara riktat mot migrations- och integrationsfrågor i bred bemärkelse.
Ansökningsförfarande
En grupp, med utsedd projektansvarig, ansöker om medel genom att författa en kort
projektbeskrivning (ca 1 sida text) innehållande redogörelser och motiveringar för:
A) projektets syfte
B) projektets genomförande
C) projektgruppens sammansättning
Därutöver ska kostnader (direkta och indirekta) för de medel som söks specificeras i en budgetbilaga.
Maximalt belopp som kan sökas i denna utlysning är 200 000 kronor.
Samarbete med externa partners (inom respektive utanför akademin) välkomnas varmt. Medel kan
dock inte sökas för finansiering av löner för projektmedlemmar som inte är anställda vid
Linnéuniversitetet.
Vid beviljat bidrag förutsätts aktiv medverkan i Plattform Migration. Varje grupp kommer också att få
möjlighet att presentera projektet under ett särskilt seminarium, liksom på plattformens webb.
Ansökningar skickas – senast den 30 augusti 2019, kl. 17.00 – till plattformens koordinator:
per.stromblad@lnu.se.
Beredning
Styrgruppen för Plattform Migration granskar och bedömer inkomna ansökningar, och fattar sedan
beslut om vilka plattformsprojekt som ska beviljas. Som överordnad princip gäller här att
tvärvetenskapliga initiativ och samarbeten, liksom samverkan med aktörer utanför universitetet i
kunskapsutbyte om migrations- och integrationsfrågor ska prioriteras.
Styrgruppens medlemmar kan delta i samarbete med kolleger inom ramen för plattformsprojekt, dock
inte i rollen som projektansvarig. Utöver att eventuella risker för jäv beaktas inför beslutsfattande
gäller också (i likhet med för externa medverkande) att medel inte kan sökas för löner till
medverkande styrgruppsmedlemmar.

