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En halv miljard satsas i två nya program
SSF har glädjen att presentera två nya utlysningar. "Generiska metoder och verktyg för framtida
produktion" ska stödja forskning inom tillverkning och tjänsteproduktion. "Nyckelpersoner för
forskningsinfrastruktur” riktar sig till de som har en central operativ roll inom forskningsinfrastruktur.

Generiska metoder och verktyg för framtida produktion
SSF utlyser rambidrag på 250 miljoner kronor för att stödja forskning relaterat till produktion inom
teknik, naturvetenskap och medicin. Utlysningen riktar sig mot forskning som har potential att leda till
förnyelse och vidareutveckling inom produktion mellan flera sektorer och branscher. Projekten i
programmet får bidrag på 4-7 miljoner kronor per år under fem år.
-

SSF är tillbaka och stöttar innovativ produktion, som kan stärka svensk konkurrenskraft och
bidra till att öka samarbetet mellan akademi och industri, säger Lars Hultman, vd för SSF.

Nyckelpersoner för forskningsinfrastruktur
För denna satsning avsätts totalt 240 miljoner kronor i bidrag för infrastrukturprojekt som uppfyller
högsta vetenskapliga standard och har en potential att stärka den svenska industrin och samhället. Varje
person får ett bidrag på 15 miljoner kronor under en period på fem år. Initiativet har fokus på
infrastruktur som stödjer forskning inom SSF:s verksamhetsfält.
-

Programmet riktar sig till nyckelpersoner som verkar inom forskningsinfrastruktur. Syftet är
att stödet ska förbättra och leda till en bred användning av infrastrukturen. Tidpunkten är
också bra eftersom flera finansiärer kompletterar varandras insatser och att högskolorna
alltmer prioriterar området, säger Lars Hultman.

Ansökningar till Generiska metoder och verktyg för framtida produktion (Research on Generic
Methods and Tools for Future Production) skall vara SSF tillhanda den 22 januari 2015 och för
Nyckelpersoner för forskningsinfrastruktur (Research Infrastructure Fellows) den 29 januari 2015.
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