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Utlysning: Stöd till resor och evenemang 

När kan man söka 

Utlysningen är kontinuerligt öppen att söka så länge den finns publicerad på rymdstyrelsens 
hemsida. Ansökningar behandlas löpande. 

OBS: Att ni inte kan förvänta utbetalningar under första kvartalet av kalenderår.  

Vem kan söka 

Forskarstuderande, forskare eller forskarrelaterad personal anställd vid svenska universitet, 
högskola eller institut. 

För vad 

Syftet med utlysningen är att stödja resor och evenemang som förbereder framtida deltagande 
i projekt inom EU:s ramprogram, större projekt inom ESA eller liknande stora internationella 
samarbetsprojekt. Ansökningar skall områdesmässigt handla om rymd- eller 
fjärranalysforskning, de skall vidare vara kopplad till rymdflygande instrument, eller 
forskning som utnyttjar data från rymdflygande instrument.  

Organisationer 

Utlysningen kan också stödja svenska samarbetsorgan vars syfte är att verka för samverkan 
och positiv utveckling av svensk rymdforskning, och som är öppet för deltagande av alla som 
är verksamma inom svensk rymdforskning.  

Evenemang 

Bidragsberättigade evenemang kan t.ex. vara möten för konsortier eller symposier relevanta 
för rymd- eller fjärranalysprojekt, som anordnas av svenska forskare.  

Resor 

Utlysningen kan också stödja deltagande på hög nivå i internationella samarbetsorgan som 
verkar för internationell forskningssamverkan inom rymdområdet och deltagandet främjar 
svensk rymdforskning i stort. 

Resebidrag kan också ges till icke-disputerade för deltagande i SRS årliga möte. 

Konferensdeltagande finansieras endast om de är särskilt angelägna och bör således var väl 
motiverade i ansökan. Bidrag till sådan konferensresa beviljas företrädesvis forskarstuderande 
eller forskare i sin tidiga forskningskarriär.  

 

Kontaktpersoner 

 
Frågor om utlysningen, bidrag till rymdforskningsresor eller -arrangemang:  
Vilgot Claesson, vilgot.claesson@snsa.se, 08-4090 7775 
 
Administrativa frågor: 
Elisabet Sandelin, Elisabet.sandelin@snsa.se, 08-4090 7790  
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Förutsättningar 

Under normala omständigheter skall kostnaderna för resor och evenemang rymmas inom 
ramen för ordinarie forskningsanslag från Rymdstyrelsen eller annan finansiär. Man kan 
således endast ansöka om bidrag om sådan finansiering inte finns att tillgå.  

Rymdstyrelsen bedömer således endast ansökningar från forskare och forskarstuderande som 
inte på annat sätt har tillgång till projektmedel för aktuella resor och evenemang enligt syfte 
ovan.  

Denna utlysning förfogar över en begränsad årlig budget, när budgeten är slut beviljas inga 
fler bidrag under innevarande budget år. 

Bidrag till resor kan sökas för rimliga resekostnader, logi och traktamente. 
Evenemangskostnader skall inte avse lönekostnader, eller resekostnader för personer som 
normalt inte har sin verksamhet i Sverige.  

Kost som konferensmåltider eller liknande finansieras inte heller. 

 

Villkor  

För att komma i fråga för bidrag måste följande vara uppfyllt: 
 

1. Sökande eller sökandes grupp uppbär inte anslag från rymdstyrelsen för liknande 
aktiviteter. 

2. Ansökan kommer Rymdstyrelsen till handa en månad före kostnader uppstår för resor 
eller evenemang. 

3. Resan sker med 2:a klass eller i ekonomiklass, och logi med rimliga 
mellanklassalternativ. 

4. Ansökan skickas in via ansökningsportalen Prisma. Den får vara max två sidor och ska 
innehålla: 

a. Sammanfattning 
b. Kort syfte och mål 

(Relevans för rymd- eller fjärranalysrelaterade forskning ska framgå). 
c. Genomförande 
d. Beskriv hur resan eller evenemanget bidrar till ett deltagande i ett framtida 

projekt eller hur aktiviteterna främjar svensk rymdforskning i stort. 
 

Bedömning av ansökan gör på följande kriterier 
 

1. Hur väl ansökan överensstämmer med utlysningens syfte, se kapitel ”För vad” ovan. 
2. Att kostnader bedöms rimliga och motiverade  
3. Hur väl ansökan områdesmässigt kopplar till rymd och fjärranalys och mer specifikt 

till rymdflygande instrument, eller forskning som utnyttjar data från rymdflygande 
instrument. 

4. Om och hur väl evenemang eller resa förbereder för framtida deltagande i rymd- eller 
fjärranalysforskningsprojekt, eller svensk rymdforskning i stort. 

5. För konferensdeltagande gäller vidare - Hur väl sökanden motiverar varför 
konferensdeltagandet är av yttersta vikt för hans eller hennes förberedelse för framtida 
forskning som utnyttjar instrument i rymden eller på hög höjd i atmosfären.  
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Ansökning, rapportering och fakturering 
Ansökningar skickas in via ansökningsportalen Prisma.  
Notera att CV och publikationer inte är obligatorisk information. 
 
Ansökningar behandlas löpande.  
 
Rapporten sker via Prisma i form av en ekonomisk och vetenskaplig slutrapport. 
 
Om bidraget inte utnyttjas i sin helhet skall kvarblivna medel betalas tillbaka till 
Rymdstyrelsen.  
 
Eventuell återbetalning sker enligt instruktion i Prisma. 


