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Tidsplan för översynen 2014 

 

Mars-april 

• Dialog lärosätena: Referensgrupp UoH/SUHF 10 mars, 18 april 

• RFI-möte 26 mars: Diskussion om första förslag 

• Möte forskningsråden i Norge, Finland och Danmark 

• Framtagande av förslag/modeller, analys 

Maj-aug 

• RFI-möte 21-22 maj: Beslut om preliminärt förslag 

• Referensgrupp UoH/SUHF 18 juni – förslag diskuteras 

• Förslag på remiss: 25 juni – sep 14 sep 

Sep-nov 

• ÄRK: Synpunkter från möten i september 

• RFI-möte 17 sep: Reviderat förslag ny modell, efter remissrundan 

• VR:s styrelse 24 sep: Lägesrapport – diskussion om ny modell 

• Referensgrupp UoH/SUHF 1 okt, 10 nov 

VR:s styrelse fattar beslut i slutet av året 

Förändrad hantering med stegvis implementering fr.o.m. 2015- 

Referensgrupp 1 okt 2014 



Inbjudan att skicka in 

behovsanmälan: 

• Universitet och högskolor 

• Forskargrupperingar 

• Myndigheter med 

forskningsansvar 

• Finansiärer 

Guiden 

publiceras 

Prioriterade 
infrastrukturer/ 

satsningar 

Ansökan: 

Vetenskaplig plan 

Organisatorisk plan 

Teknisk plan 

 Finansieringsplan 

 

År 1 

Behovsanmälan 
inkommer 

Vetenskaplig och 

strategisk  

bedömning 

RFI 

Granskning 

Förhandling VR-

konsortium 

År 2 

Utlysning: För 
infrastrukturer/ områden 

som presenterats i 
Guiden 

Beslut RFI:  

Alt 1. Finansiering 

Alt 2. Avslag 

Prioriterings- 

process 

Behovsinventering 

Dialogprocess, hearings, 
mm 

Samråd med 

ämnesråden 

och 

lärosätena 

Ekonomisk granskning 

Referensgrupp 1 okt 2014 



Förändringar i VR:s hantering (I) 

Prioritering av nationell infrastruktur: 

• Prioritering sker vid återkommande perioder av 

uppdatering av guiden och genom utlysningar 

• Guiden tas fram genom en bred behovsinventering 

med inspel från olika aktörer 

• Guiden blir styrande för efterföljande års utlysningar 

• Nya och existerande infrastrukturer söker i konkurrens 

 

• Öppna, årliga utlysningar avbryts 
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Förändringar i VR:s hantering (II) 

Finansiering: 

• VR:s stöd uppgår till max 50% av totalkostnaderna 

över en 8-årsperiod (en riktlinje) 

• Grundprincipen är att VR:s stöd är högre i början, för 

att sedan trappas ned (ansvar tas över av konsortiet) 

• Efter principbeslut om bidrag, inleder Vetenskapsrådet 

förhandling med de sökande (konsortiet) om slutligt 

bidrag 

• Bidrag kan omfatta kostnader för samordning, 

utveckling, konstruktion och drift 
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Organisation och styrning: 

• En nationell infrastruktur ska stödjas av fler än ett 

universitet/organisation 

• Undertecknat konsortialavtal ska finnas innan bidrag 

betalas ut 

• Uppföljning sker efter halvtid (ca 4 år), därefter fattas 

beslut om bidragsnivån för resterande 4 år 

 

 

Förändringar i VR:s hantering (III) 

Referensgrupp 1 okt 2014 



Utlysning 2015 

• RFI 17-09-14 har diskuterat den nya modellen 

och införde några mindre justeringar 

• Utlysning 2015 sker inom ramen för VR:s nya 

bidragsform: ”Bidrag till infrastruktur av 

nationellt intresse” 

• Bidraget kan användas till samordning, 

utveckling, konstruktion och drift 



Följande kategorier får söka 2015: 

• Befintliga nationella infrastrukturer med 

driftsbidrag som löper ut 2015 (samt evt de med 

bidrag som löper ut 2016) 

• Nya infrastrukturer av nationellt intresse:  

a)  Inom ramen för eventuella riktade satsningar 

b)  Övriga nya infrastrukturer av nationellt intresse 

(Gäller infrastrukturer som tidigare fått bidrag eller på annat sätt 

tidigare identifierats som angelägna, och har flera universitet (ett 

konsortium) som ställer sig bakom satsningen och garanterar att bidra 

till finansiering enligt VR:s kriterier i utlysningen).  

- OBS övergångsfas i samband med att den nya modellen 

implementeras 

• Svensk medverkan i internationella infrastrukturer 



Villkor för ansökan 

• Ansökan om bidrag ska (i regel) göras av fler än en organisation 

• Rektor (eller motsvarande) från ingående parter ansvarar för 

ansökan. En skriftlig överenskommelse mellan parterna ska finnas 

med i ansökan. 

• En finansieringsplan som täcker hela bidragsperioden (åtta år) 

ska finnas med i ansökan, samt skriftliga åtaganden från de 

ingående parterna att de avser stödja uppbyggnad och drift 

• E-infrastruktur: en plan för hantering av data (inkl lagring och 

beräkningsresurser) genererade vid infrastrukturen, samt en 

budget som täcker dessa kostnader under bidragstiden, ska finnas 

• En plan för avveckling av infrastrukturen ska finnas 

 



Tidsplan implementering  

År Aktivitet på VR/infra Övrigt 

2014 Guiden presenteras Underlag 

till proppen 

2015 Utlysning ”Infrastruktur av nationellt intresse”, med 

skärpta villkor för ansökan och bidrag (enl RFI 17-09-14) 

 

Behovsinventering startar redan 2015 (enl RFI 17-09-14) 

2016 Uppdatering av guiden 

- baseras på behovsinventering och samråd UoH 

Fo-prop 

(sannolikt) 

2017 Utlysning ”Infrastruktur av nationellt intresse”. Styrs av 

guiden och forskningsproppen. 

 

Behovsinventering startar 

2018 Ny guide – baseras på behovsinventering och 

dialogprocess enligt ny modell 


