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Nominering till forskningsstipendier ur Rolf och Gunilla Enströms
stiftelse
Rolf och Gunilla Enströms stiftelse för forskning och utveckling erbjuder möjligheten att
söka stipendier för forskning
Villkoren för att ansöka är följande:
1. Sökta medel ska vara avsedda att användas för forskning i Östersund och bedrivas
inom någon av centrumbildningarna Nationellt vintersportcentrum eller Sports Tech
Research Centre.
2. Den forskning ansökan avser ska vara till gagn för regionen.
3. Återkoppling i form av en skriftlig rapport samt en muntlig redogörelse till stiftelsen,
ska ske i samband med stiftelsens styrelsemöte vid tidpunkt som överenskommes
mellan stiftelsen och centrumledare.
Den totala tillgängliga summan kan variera men stiftelsen avser att i normalfallet dela ut
forskningsmedel om mellan 500 000 kr och 1 miljon kr per år. Inom denna ram kan flera
ansökningar beviljas.
Ansökans innehåll
1. En tydlig beskrivning av forskningens syfte där projektets nytänkande, nyttiggörandet,
koppling till tidigare och framtida forskning samt hur de relaterar till den aktuella
miljöns forskningsstrategi framgår.
2. En beskrivning som visar på hur projektet gagnar såväl regionens som
Mittuniversitetets utveckling.
3. Under vilken tidsperiod ansökan avser. Projektet kan ha ett flerårigt upplägg, men
uppföljning sker årsvis liksom beslut om fortsatt finansiering.
Projekten kan söka delfinansiering från stiftelsen såsom ingående i en större helhet
med finansiering även från annat håll.
4. Kostnadskalkyl
5. Ort och centrumbildning där forskningen ska bedrivas

Procedur
Mittuniversitetet Universitetsledningens stab ansvarar för att utlysa möjligheten att ansöka
om medel till berörda verksamheter och att föreslå ett urval ansökningar som universitetet
bedömer hålla hög kvalitet. Bedömningen av ansökningarna utförs av den bedömargrupp
som är sammansatt av ledamöter av båda fakultetsnämnderna (en intern och en extern
ledamot vardera) och som har uppdraget att i olika sammanhang bedöma och prioritera
forskningsansökningar och nomineringar. Bedömargruppen lämnar förslag till stiftelsens
styrelse på sådana ansökningar som håller hög kvalitet, men lämnar till styrelsen att fatta
beslut om vilka ansökningar som ska beviljas. Om bedömargruppen anser att ingen ansökan
håller tillräckligt hög kvalitet ska den meddela stiftelsen det.
Tidsplan 2019
 10 januari – Mittuniversitetet utlyser möjligheten att ansöka om stipendiet.
 15 maj – Ansökningar lämnas in för beredning av förslag i bedömargruppen.
 Maj – Bedömargruppen sammanträder och lämnar förslag på ansökningar av hög
kvalitet. Skulle gruppen anse att ingen ansökning är av tillräckligt hög kvalitet ska
den meddela stiftelsen det.
 Juni – Stiftelsens styrelse beslutar om vilken/vilka ansökningar som ska beviljas.
 Oktober – Kungörande i samband med årshögtiden.

