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SSF:s nyttiggörandepris 2018
Stipendium för goda nyttiggörandeinsatser inom SSFfinansierade program under de senaste två åren.

Stiftelsen för Strategisk Forskning lyser ut ett pris för forskare som innehar SSF-bidrag
och som gjort goda nyttiggörandeinsatser någon gång under de senaste två åren. Priset
ges i form av ett personligt stipendium, och är avsett att vara skattefritt.
Bakgrund: Stiftelsen för strategisk forskning, har till ändamål att stödja naturvetenskaplig, teknisk och medicinsk forskning som har betydelse för utvecklingen av
Sveriges framtida konkurrenskraft. Det senare betyder att den forskning som SSF stödjer
måste vara av betydelse för näringsliv/samhälle och därför med fördel utförd i någon form
av samverkan eller samförstånd med dessa parter. Forskare som uppbär medel från SSF
ska ha en plan för hur forskningen skall komma potentiella avnämare till nytta. För bidrag
större än 5 Mkr öronmärker dessutom SSF 3% av medlen till nyttiggörande av forskning
för att ytterligare stärka denna koppling.
Syfte: Forskare med SSF-stöd skall aktivt arbeta för ökad samverkan med
näringsliv/samhälle. SSF har observerat att projektledare ibland har ett brinnande
engagemang för just detta och lägger ner mer tid och resurser än vad som finns att tillgå
hos sin arbetsgivare, dvs lägger ner egen tid och resurser. Sverige har, t ex i OECDrapporter, fått kritik för att inte tillräckligt ta hand om sina innovationer och SSF ser därför
en poäng i att drivna individer med ett engagemang för nyttiggörande lyfts fram och
stimuleras.
Programmets utformning: SSF:s nyttiggörandepris kan sökas av personer som har eller
har haft SSF-bidrag, som sökande eller medsökande (PI eller co-PI), med ett slutdatum
som är högst två år gammalt. Dessutom skall personen beviljats nyttiggörandemedel
under de senaste två åren, via SSF:s gängse rutin för detta (i tillämpliga fall, se ert
kontrakt med SSF, kontraktsbilaga 2: ”Villkor för nyttiggörande med SSF-medel”). I
ansökan skall det ingå en beskrivning som definierar vilken typ av nyttiggörandeinsats
som genomförts. Beviljade ansökningar erhåller ett personligt stipendium (som avses
vara skattefritt) mellan 50 – 100 kkr, beroende på insats. Max tre stipendier per
ansökningstillfälle kommer att delas ut. SSF kommer vid bedömningen att eftersträva en
jämn fördelning mellan våra fokusområden.
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Bedömningskriterier: Ansökningar kommer att bedömas av en extern expertgrupp med
SSF:s vd som beslutande. Följande kriterier kommer att beaktas vid selektionen:
•
•
•
•
•
•
•

Forskarens nivå av engagemang utöver det som ingår i anställningen som
forskare vid ett lärosäte
Innovationshöjd i insatsen
Strategisk relevans för Sverige
Hur bra ansökan överensstämmer med utlysningstexten
Graden av samverkan med näringsliv (industri/företag/klinik) och samhälle
Kommersiell potential
Samlad bedömning av projektet, och andra relevanta fakta presenterade i
ansökan.

De som redan erhållit nyttiggörandepris (i den utlysning som genomfördes 2017) får inte
söka igen.
Instruktioner: Sökande är den forskare som genomfört nyttiggörandeinsatsen och
ansökan sänds till SSF senast 20 december 2018, gällande nyttiggörandeinsatser från
de två senaste åren. Hela ansökan skickas elektroniskt via stiftelsens ansökningsportal,
http://apply.strategiska.se. Ansökan skall bestå av:
•
•
•

SSF:s diarienummer för det projekt som ansökan härör till
Datum och belopp för beviljad nyttiggörandeinsats som ansökan gäller
Beskrivning av tidigare nyttiggörandeinsats och dess effekt/resultat

Notera att Stiftelsen tillämpar offentlighetsprincipen. Undvik därför att skicka material som
i dagsläget inte får bli publikt, t.ex. sådant som skulle kunna förhindra eventuell
patentering.
Kontaktpersoner vid stiftelsen:
Henryk Wos, 08-50581671, henryk.wos@strategiska.se
Joakim Amorim, 08-50581665, joakim.amorim@strategiska.se

