Vetenskaplig forskning
Allmänt
Stiftelsen beviljar bidrag för högklassig forskning som syftar till ett betydande
internationellt genombrott.
Centrala kriterier vid bedömningen av forskningsprojekten är projektets mål,
forskarens yrkeskunnighet och prestationer, genomförandeplanen för projektet
och hur betydelsefulla resultaten är.
Målen i forskningsplanen ska vara tydligt definierade, och genomförandeplanen
ska vara realistisk. Materialet ska vara tillräckligt omfattande och
materialinsamlingen ska fungera. Av forskaren förutsätts vetenskaplig
produktivitet av hög klass.
Finansiering beviljas fall för fall, och kostnadsberäkningen ska specificeras och
motiveras. Fortsatt finansiering är möjlig om forskningsresultaten visar stort
vetenskapligt värde som öppnar för ny forskning.
Stiftelsen anlitar efter eget gottfinnande externa rådgivare som stöd för
beslutsfattandet. Stiftelsen motiverar inte sina beslut, och de sakkunnigas namn
är inte offentliga.
Exempel på finansieringsobjekt
Det förutsätts att postdokforskares forskningsbesök på internationellt högklassiga
forskningsinstitutioner varar i 1–2 år. Finansieringen av det tredje året bedöms
utifrån forskningsresultaten, den sökandes motivation och handledarens
utlåtande.
Till ansökan bifogas en merit- och publikationsförteckning, ett utlåtande av
handledaren för doktorsavhandlingen och den mottagande institutionens
inbjudan. Inbjudan ska innehålla en kort beskrivning av forskningstemat och en
redogörelse för forskningsmiljön.
För att inrätta en självständig forskningsgrupp krävs framgångsrik postdoktoral
erfarenhet vid en högklassig forskningsinstitution och en självständig och
ambitiös forskningsplan. Forskningsgruppen ska ha tillgång till adekvat
infrastruktur, samarbetspartner eller nödvändig specialkompetens. Integrering i
en grupp som kan tillhandahålla tjänster är också möjlig.
Till ansökan bifogas ett rekommendationsbrev av handledaren för den
postdoktorala perioden, av vilket den sökandes förmåga att genomföra betydande
forskning ska framgå. Till ansökan ska dessutom bifogas utlåtanden om
forskningsplanen och forskningsmiljön av två seniorforskare som är verksamma
inom samma miljö.

En erfaren seniorforskares forskningsplan innehåller ett ambitiöst, men realistiskt
mål, där syftet är att belysa eller lösa en viktig vetenskaplig fråga. Av den
sökande förutsätts en självständig undervisnings- eller forskarkarriär och en
imponerande meritförteckning, högklassiga publikationer, handledda
doktorsavhandlingar och docentrang. Dessutom förutsätts att betydande
konkurrensutsatt finansiering erhållits redan tidigare.
Till ansökan bifogas ett utlåtande om den sökande av två forskare på seniornivå
som känner sökanden. Utlåtandet ska innehålla en bedömning av den sökandes
plan och de nödvändiga resurserna.

