IleU

LINKÖPINGS
UNIVERSITET

2019-11-25
DNR LIU-2019-03480
RIKTLINJE
1(3)

Riktlinjer för medfinansiering av externt finansierade
forskningsprojekt
Medfinansiering
LiU har beslutat om medfinansiering för projektmedel enligt avsnittet
”Medfinansiering via rektors budgetram”. För övriga eventuella
medfinansieringsbehov så bör dessa täckas av avdelning, institution och/eller
fakultet.

Medfinansiering via rektors budgetram
Medfinansiering kan erhållas i de fall ansökan om externa forskningsmedel
uppfyller något av följande kriterier:
• Externa forskningsmedel med nomineringsförfarande
• Externa forskningsmedel av strategisk vikt för LiU
• Direkt medfinansieringskrav av större projekt

Externa forskningsmedel med nomineringsförfarande
För ansökan om externa forskningsmedel där finansiären ställt krav på nominering
av kandidater på central nivå anses anmälan om medfinansiering ske i samband
med nomineringen. Följande externa forskningsmedel med nomineringsförfarande
omfattas av medfinansiering via rektors budgetram:
Knut och Alice Wallenberg stiftelse:
För forskningsmedel enligt nedan erhålls medfinansiering för mellanskillnaden
mellan faktisk och beviljad ersättning för indirekta kostnader. Institutionen
förutsätts stå för mellanskillnaden mellan faktisk och beviljad ersättning för
lokalkostnader samt för eventuell differens vad gäller lönekostnadspåslag.
1. Forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential.
Medfinansiering erhålls både i det fall forskaren är huvudsökande och när
forskaren är medsökande. Detta gäller även när huvudsökande har sin
anställning vid annat lärosäte.
2. Wallenberg Scholars
3. Wallenberg Clinical Scholars
4. Matematikprogrammet.
Medfinansiering erhålls både i det fall forskaren är huvudsökande och när
forskaren är medsökande. Detta gäller även när huvudsökande har sin
anställning vid annat lärosäte.
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5. Wallenberg Academy Fellows
Interna kandidater: fakulteten förutsätts stå för halva lönen.
Externa kandidater: finansiering via rektors budgetram erhålls för att täcka
halva lönen under projekttiden.
Observera att startup grants för externa kandidater beslutas av respektive
institution tillsammans med fakultet.
6. Wallenberg Academy Fellows förlängning
Fakulteten förutsätts stå för halva lönen.
Marianne och Marcus Wallenberg stiftelse - projektanslag
Medfinansiering erhålls för mellanskillnaden mellan faktisk och beviljad ersättning
för indirekta kostnader både i det fall forskaren är huvudsökande och när forskaren
är medsökande. Detta gäller även när huvudsökande har sin anställning vid annat
lärosäte.
Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond - projektanslag
Medfinansiering erhålls för mellanskillnaden mellan faktisk och beviljad ersättning
för indirekta kostnader både i det fall forskaren är huvudsökande och när forskaren
är medsökande. Detta gäller även när huvudsökande har sin anställning vid annat
lärosäte.

Externa forskningsmedel av strategisk vikt för LiU
För att erhålla medfinansiering via rektors budgetram för externa forskningsmedel
av strategisk vikt gäller:
a. att en anmälan om medfinansiering lämnats in i enlighet med rutiner för
medfinansiering via rektors budgetram, samt
b. att den sökta externa forskningsfinansieringen gäller någon av nedanstående
externa bidragsformer
Följande externa forskningsmedel av strategisk vikt omfattas av medfinansiering:
Riksbankens Jubileumsfond
Medfinansiering via rektors budgetram erhålls om 10% av indirekta kostnader.
Institutionen förutsätts stå för resterande täckning av indirekta kostnader samt för
lokal- och IT-kostnader.
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EUs Ramprogram
1. MSCA-ITN
För Marie Skłodowska-Curie actions - Innovative Training Networks (MSCAITN) erhålls en medfinansiering om 200 000 SEK/år under 3 år.
2. MSCA-IF
För Marie Skłodowska-Curie actions - Individual Fellowships (MSCA-IF)
erhålls en medfinansiering om 250 000 SEK/år under 2 år.
3. ERC: StG, CoG, AdG och SyG
För ERC Starting Grant (StG), Consolidator Grant (CoG), Advanced
Grant(AdG) och Synergy Grant (SyG) erhålls en medfinansiering om
500 000 SEK/år.
4. ERC PoC
För ERC Proof of Concept (PoC) erhålls en medfinansiering med ett
engångsbelopp om 100 000 SEK.

Direkt medfinansieringskrav av större projekt
För vissa utlysningar av forskningsmedel för centrumbildningar/kompetenscentra
kräver finansiären direkt medfinansiering av universitetet. För att erhålla
medfinansiering, se ”Rutiner för medfinansiering via rektors budgetram.”

Rutiner för medfinansiering via rektors budgetram
För att medfinansiering via rektors budgetram ska utgå ska en anmälan/ansökan
om medfinansiering lämnas in minst fyra veckor före sista datum för inlämnande av
forskningsfinansieringsansökan.
Anmälan/ansökan om medfinansiering hanteras enligt följande:
1. Vid nomineringsförfarande för ansökningar till Wallenbergstiftelserna sker
anmälan automatiskt i samband med nomineringen.
2. Vid ansökan om externa forskningsmedel från svensk finansiär där direkt
medfinansiering från universitetet krävs skickas en anmälan med uppgifter
om finansiär och sökt belopp till GrantsOffice@liu.se.
3. Vid ansökan till EU:s ramprogram för medfinansieringsberättigade projekt
sker anmälan automatiskt i samband med inlämnade av godkännandeintyg.
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