Utlysning av medel för demokratifrämjande samhällsutveckling
Kunskapsmiljön En ifrågasatt demokrati (IfDem) utlyser utvecklingsmedel för fakultets- och
institutionsöverskridande forsknings-, utbildnings-, och samverkansprojekt som bidrar till
demokratifrämjande samhällsutveckling.
Visionen för kunskapsmiljön En ifrågasatt demokrati är att bidra med idéer, mötesplatser
och ny kunskap för att möta de utmaningar den svenska demokratin – och demokratin
internationellt – står inför idag, med syftet att demokratiska värderingar ska få en starkare
förankring bland medborgarna.
Genom utlysningen erbjuder IfDem forskare, lärare och fortbildare vid Linnéuniversitetet att
starta institutionsöverskridande samarbeten samt att samverka med organisationer inom
privat, offentlig och ideell sektor i syfte att utveckla gemensamma demokratifrämjande
projekt. Utlysningens intention är skapa möjligheter för forskning, utbildning och samverkan
inom främst humaniora och samhällsvetenskap att omsättas i praktisk demokratisk nytta
samtidigt som erfarenheter från myndigheter, företag och organisationer bidrar till att
utveckla dessa områden.
Projektförslagen ska utgå från något eller några av IfDem:s huvudsakliga fokusområden:
•
•
•

Representation: Demokratiska värderingar som en gemensam bas för politik,
deltagande och tillit bland medborgare.
Media: Villkoren för det offentliga samtalet och nyhetsjournalistiken.
Medborgarperspektiv: Utanförskap och ekonomisk utsatthet som hinder för
inkludering i samhället och deltagande i demokratin.
För mer information om fokusområdena se:
https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/kunskapsmiljoer/en-ifragasatt-demokrati/

Medlen är så kallade utvecklingsmedel vilket innebär att de ska användas för
projektinitiering inom forskning, utbildning och samverkan – men inte som medel för
forskning eller undervisning.
Utformning av ansökningarna
Ansökningen ska innehålla:
•

En kort projektbeskrivning (maximalt en A4) innehållande en redogörelse för
projektets förväntade nytta för demokratin samt dess anknytningar till något eller
några av kunskapsmiljöns fokusområden

•

En budget med en specifikation av vad medlen ska användas till

•

Namn, position och institutionstillhörighet för huvudsökande och alla medsökande

•

Kort beskrivning av eventuella samverkanspartners och deras roll i projektet

Vem får söka?
•

De sökande ska vara tillsvidareanställda som lärare, fortbildare eller forskare vid
Linnéuniversitetet

•

Företag och organisationer inom privat och offentlig sektor samt idéburna
organisationer listas som samverkanspartners – men är inte medsökande.

•

De sökande får inte vara eller ha varit anställda inom de organisationer som är listade
som samverkanspartners.

•

Sökande får endast delta i en ansökan i denna omgång.

Ansökan
• Ansökningen öppnar 13 januari 2020.
• Det maximala ansökningsbeloppet är 200 000 kr per ansökan.
• Ansökan ska vara inskickad senast klockan 23.59 den 5 mars 2020 och skickas till
Tilde.buckley@lnu.se.
• Vid eventuella frågor vänligen kontakta Mats Sjölin mats.sjolin@lnu.se.
• Ofullständiga ansökningar behandlas inte.
Urvalsprocess
Ansökningarna bedöms och prioriteras av IfDem:s ledningsgrupp utifrån kriterierna:
genomförbarhet och förmodad demokratisk nytta.
Beslut och fördelning av medlen fattas i mars 2020. Inga motiveringar till beslut ges.
De beviljade medlen administreras av huvudsökandes institution och ställs till sökandes
förfogande i slutet av mars 2020.
Övrigt
Huvudsökande ansvarar för att säkerställa att forskningen är förenlig med de etiska riktlinjer
som har fastställts av Vetenskapsrådet, samt att etisk prövning genomförs i de fall det krävs.
Sammanfattning
•
•
•
•
•
•
•
•

Område: forskare/lärare inom alla områden kan söka – men humaniora och
samhällsvetenskap premieras.
Söks av minst två forskare/lärare från olika institutioner. En av dessa anges som
huvudsökande.
Beviljade medel förvaltas av huvudsökandes institution.
Projektens omfattning: Ingen begränsning.
Medlen kan sökas från och med den 13 januari 2020.
Utlysningen stänger den 5 mars 2020.
Ansökan skickas till Tilde.buckley@lnu.se.
Beslut fattas i mars 2020.

Välkommen med er ansökan!

