Stockholm den 17 december 2012

Informationen har uppdaterats 11 februari 2013.

Utlysning – Mistra Arctic
Sustainable Development
Utlyst belopp

30 Mkr (maxbelopp) under 4 år

Särskilda villkor

Motfinansiering från universitet,
forskningsinstitut (motsv), minst 25 %

Programförslag Mistra tillhanda

2013-04-05 kl 16.00 (mail@mistra.org)

Tilldelningsbeslut (prel)

2013-06-10

Programstart (prel)

2014-01-01

Bilagor

1. Bakgrundsrapport
2. Godkända kostnader i Mistra- program

Mistras kontaktperson

Johan Edman, 070-73 240 73
johan.edman@mistra.org
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Mistra Arctic Sustainable Development
Mistra inbjuder svenska forskargrupper att inlämna programförslag på temat hållbar
utveckling i Arktis. Syftet med programmet är att öka kunskapen om de arktiska regionernas
särskilda förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling samt att bidra till en adekvat
och effektiv tillämpning av forskningsresultat i policyprocesser som rör utvecklingen i Arktis.
Det tvärvetenskapliga programmet ska ha en huvudsakligen ha en samhällsvetenskaplig och
humanistisk inriktning. Forskningen ska ha betydelse för Sverige, men i stor utsträckning
integrera globala och cirkumpolära perspektiv. Programmet ska vara fyraårigt och ha en
budget om maximalt 30 miljoner kronor. Motfinansiering som omfattar minst 25 procent av
budgeten krävs.
Det nya programmet bygger vidare på erfarenheterna från det projektbaserade ”Mistra
Arctic Futures in a Global Context” (2011-2013) men utlyses som en fristående satsning.
Syfte och bakgrund
Syftet med programmet är att öka kunskapen om de sociala, ekonomiska och policyrelevanta
aspekterna av en långsiktigt hållbar utveckling i de arktiska regionerna samt att bidra till en
adekvat och effektiv tillämpning av forskningsresultat i policy- och beslutsprocesser som rör
utvecklingen i Arktis.
Mistra har tagit fram en bakgrundsrapport (se bilaga) som anger ramarna för det aktuella
forskningsområdet. Som viktiga utgångspunkter anges t ex det förändrade miljötillståndet,
utvinning av naturresurser, utveckling av transporter och infrastruktur, globaliseringsaspekter
samt geopolitiska och säkerhetspolitiska aspekter. Programansökan kan – men behöver inte
nödvändigtvis – ta avstamp i något eller några av de angivna områdena i bakgrundsrapporten.
Det nya programmet ska bygga på erfarenheter och kunskap från det pågående ”Mistra Arctic
Futures in a Global Context” (2011-2013) – www.arcticfutures.se – men är i övrigt ett fristående
forskningsprogram.
Varför investerar Mistra i forskning om Arktis?
Mistras stadgar anger att stiftelsens ändamål är att stödja forskning av strategisk betydelse för
en god livsmiljö. Stiftelsen ska främja utvecklingen av starka forskningsmiljöer av högsta
internationella klass med betydelse för Sveriges framtida konkurrenskraft. Vidare ska
forskningen ha betydelse för lösandet av viktiga miljöproblem och för en miljöanpassad
samhällsutveckling. Möjligheterna att uppnå industriella tillämpningar ska tas till vara.
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Ett grundläggande syfte med det pågående programmet ”Mistra Arctic Futures in a Global
Context” har varit att etablera samhällsvetenskaplig och humanistisk kompetens på det arktiska
forskningsområdet. Det nya programmet förväntas – utöver fortsatt kompetensuppbyggnad –
på ett substantiellt sätt bidra till en långsiktigt hållbar utveckling i Arktis och adresserar därför
flertalet punkter i ändamålsparagrafen.
Arktis är ett forskningsområde av miljöstrategisk betydelse för Sverige i flera avseenden. Sverige
är exempelvis ett av åtta länder i Arktiska rådet som genom sitt medlemskap kan driva frågor av
stor betydelse för livsmiljön. Den bilagda bakgrundsrapporten nämner också en rad andra skäl
för Mistra att fortsätta satsningen på forskning om Arktis, bland annat att Sverige har
uppenbara kommersiella intressen i regionen.
Utvärderingskriterier
Samtliga programförslag som uppfyller de formella kraven genomgår utvärdering innan beslut
om medelstilldelning fattas. Såväl vetenskaplig kvalitet som nyttoaspekter utvärderas. Endast
ett programförslag förutsätts få finansiering. Mistras beslut kan inte överklagas.
Följande utvärderingskriterier tillämpas:
1. Programidé och frågeställningar. Har programmet en bärande idé? Adresserar det distinkta
sociala, ekonomiska och policyrelaterade frågeställningar som är av stor betydelse för en
långsiktigt hållbar utveckling i Arktis?
2. Vetenskaplig kvalitet. Håller programmet hög vetenskaplig kvalitet både när det gäller den
föreslagna forskningens innehåll och programdeltagarnas akademiska meriter? Tillämpar
programmet främst samhällsvetenskapliga och humanisitiska teorier och metoder inom en
gemensam, tvärvetenskaplig, ram?
3. Nytta och interaktion med användare. Kan resultaten förväntas bli användbara för tilltänkta
användare i form av tjänster eller produkter? Samarbetar programmet med beslutsfattare och
andra användare redan på ett tidigt stadium så att forskningsresultaten kommer till så stor
nytta som möjligt?
4. Kompetensuppbyggnad och internationalisering. Bidrar programmet till fortsatt
kompetensuppbyggnad genom utveckling av nationella och internationella nätverk och
samarbetsformer? Hur introduceras nya forskare och intressenter på området?
5. Organisation och kommunikation. Erbjuder programmet en god organisatorisk plattform för
värdskap, ledning och genomförande av programmet? Har programmet en välstrukturerad plan
för hur forskningens resultat ska nyttiggöras för såväl akademiska som icke-akademiska
målgrupper?
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Inkomna ansökningar utvärderas både på program- och projektnivå. Utvärderingen kommer
dessutom att beakta Mistras övergripande kriterier för finansiering, dvs de kriterier som anges i
stiftelsens stadgar (ändamålsparagrafen).
Särskilda villkor
•

Beviljade medel ska motfinansieras med minst 25 % av deltagande universitet,
forskningsinstitut eller motsvarande. Se vidare ”Godkända kostnader i Mistra-program”
(bilaga).

•

Gällande regler för overheadkostnader tillämpas. Se vidare ”Godkända kostnader i
Mistra- program” (bilaga).

Vem kan ansöka?
Mistras utlysningar riktar sig till forskargrupper verksamma vid svenska lärosäten,
forskningsinstitut (motsv). Forskare och organisationer verksamma utomlands är välkomna att
delta som partner i ansökan, men den institution som föreslås som programvärd – och som
Mistra tecknar programavtal med – måste finnas i Sverige.
Anvisningar för inlämning av programförslag
Programförslaget ska vara Mistra tillhanda senast den 5 april 2013 kl 16.00. Förslaget, som
skrivs på engelska, ska inlämnas som ett sammanhållet dokument (PDF) och skickas till
mail@mistra.org. Programförslaget får omfatta maximalt 100 sidor, inklusive bilagor.
Observera att det av programförslaget tydligt ska framgå: (a) preliminär programtitel, (b)
tilltänkt programvärd, (c) tilltänkt programchef, (d) kontaktperson för ansökan med
fullständiga kontaktuppgifter. Ansökan ska även innehålla intyganden från tilltänkt
programvärd och motfinansierande parter.
Endast programförslag som uppfyller kraven i denna utlysningstext kommer att beaktas.

Kontakt
Johan Edman, programansvarig,
08-791 10 28, 070-73 240 73
johan.edman@mistra.org
Malin Lindgren, kommunikationsansvarig,
08-791 10 27, 076-112 37 00
malin.lindgren@mistra.org
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