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1 Erbjudandet i korthet
Utlysningen vänder sig till arbetsgivare med ett identifierat behov av
internationell spetskompetens, där ett ekonomiskt rekryteringsstöd kan göra
skillnad. Aktörer utanför akademin kan söka, det vill säga näringsliv, små och
medelstora företag, forskningsinstitut och offentliga organisationer.
Ansökan ska gälla rekrytering av en identifierad MSCA Fellow som nyligen har
disputerat4 alternativt avslutat sin postdoc i Sverige.
Med MSCA Fellows menas i denna utlysning de forskare som med svensk
värdinstitution finansierats av följande delar av EU:s forskningsprogram Horisont
2020 (Marie Skłodowska Curie Actions) eller Vinnova:
-

Innovative Training Networks (ITN)
Individual Fellowships (IF)
Cofund Doctoral Programme
Cofund Fellowship Programme
European Fellowship Seal of Excellence (Vinnova)

Ansökan kräver god förankring mellan arbetsgivare och identifierad MSCA
Fellow. Syftet är att underlätta för utländska forskare som finns i Sverige att
etablera sig på svensk arbetsmarknad samt att för svensk arbetsmarknad påvisa
den kompetens som gruppen MSCA finansierade forskare besitter. Vinnova
erbjuder rekryteringsstöd om maximalt 500 000 kronor för motsvarande
6 månaders heltidsanställning.
Följande datum gäller för utlysningen:
Observera att datumen är preliminära. För aktuella uppgifter se www.vinnova.se.
Öppningsdatum
Sista ansökningsdag
Senaste beslutsdatum
Projektstart tidigast
Projektstart senast

2021-06-14
2021-10-05 klockan 14:00
2021-11-19
2021-11-15
Kontakta Vinnova

Utlysningen planeras att ha återkommande stängningar 2 ggr per år.
Kontaktpersoner för utlysningen:
Erik Litborn, utlysningsansvarig
08-473 31 98
erik.litborn@vinnova.se

Administrativa frågor:
Sussi Trankell, Vinnova
08-473 31 58
sussi.trankell@vinnova.se

Vinnovas IT-support:
Tekniska frågor om Intressentportalen
Tel: 08-473 32 99
helpdesk@vinnova.se
Aktuell information om utlysningen och länk till Vinnovas Intressentportal finns
på www.vinnova.se.
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2 Vad vill vi åstadkomma med finansieringen?
Sverige attraherar framgångsrika internationella forskare som med finansiering
från EU:s forskningsprogram Horisont 2020 Marie Skłodowska-Curie Actions
(MSCA) väljer att flytta hit för att doktorera eller utföra sin postdoc vistelse1.
Inom MSCA utbildas forskare inom strategiskt viktiga områden för näringsliv,
forskningsinstitut och offentliga organisationer. Istället för att finnas tillgängliga
för svensk arbetsmarknad efter avslutad utbildning visar statistik att en stor del av
MSCA Fellows lämnar Sverige. Det gör att svenska arbetsgivare går miste om
internationellt framstående forskare.
Orsakerna till att MSCA Fellows lämnar Sverige är flera såsom svårigheter att
integrera sig på svensk arbetsmarknad, bristande kunskap om svenskt näringsliv
och dess aktörer, begränsad tid i Sverige för att hinna bygga upp egna nationella
nätverk med mera. Det finns också en okunskap hos arbetsgivare om MSCA
Fellows och den kompetensresurs som faktiskt finns tillgänglig för rekrytering.
Den omställning av samhället som pågår med digitalisering, globalisering och
arbetet för att bidra till Agenda 20302, ger ett ökat behov av ny kompetens. Detta
resulterar i både ett ökat och ett förändrat behov av såväl specifik som generell
kompetens som MSCA Fellows i flera fall bör kunna tillgodose.
Genom denna utlysning vill Vinnova sänka trösklarna för rekrytering av
internationell spetskompetens och ge svenska arbetsgivare möjlighet att erbjuda
anställning av en MSCA Fellow. Projekttiden med Vinnovafinansiering förväntas
vara gynnsam för att utveckla en långsiktig relation mellan arbetsgivare och
MSCA Fellow samt öka arbetsgivares intresse för MSCA finansiering specifikt
inom det nya forskningsprogrammet Horisont Europa3.

3 Vem riktar sig utlysningen till?
Utlysningen riktas till arbetsgivare i Sverige utanför akademin (näringsliv, små
och medelstora företag, forskningsinstitut och offentliga organisationer) som
uttrycker kompetensbehov som kan tillgodoses med finansiellt rekryteringsstöd.
Inom denna utlysning ska ansökan gälla rekrytering av en identifierad MSCA
Fellow som nyligen har disputerat4 alternativt avslutat sin postdoc i Sverige.
Ansökan kräver god förankring mellan arbetsgivare och identifierad MSCA
Fellow.

MSCA Actions | Marie Skłodowska-Curie Actions (europa.eu)
Home | Sustainable Development (un.org)
3
Horizon Europe | Europeiska kommissionen (europa.eu)
4
Även Fellow som har eller har haft en svensk värdorganisation under sitt fellowship men
försvarat sin avhandling utomlands är också behörig.
1
2
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MSCA Fellows benämns i denna utlysning de forskare med svensk värdinstitution
som finansierats av EU:s forskningsprogram Horisont 2020 (Marie SkłodowskaCurie Actions) eller Vinnova:
- Innovative Training Networks (ITN)
- Individual Fellowships (IF)
- Cofund Doctoral Programme
- Cofund Fellowship Programme
- European Fellowship Seal of Excellence (Vinnova)

4 Vad finansierar vi?
Aktiviteter det går att söka finansiering för
Bidrag för lönekostnader under en anställningsperiod motsvarande 6 månaders
heltid.
Stödberättigande kostnader
Vår finansiering sker genom bidrag. Bidrag till organisationer som bedriver
ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd.5 Reglerna styr bland
annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom
bidrag.
För projekt med tydlig grundforskningskaraktär kan hela det sökta beloppet
beviljas. Observera att detta kräver att projektet tydligt avgränsas i
bidragsmottagarens bokföring samt genomförs separerat från bidragsmottagarens
ekonomiska verksamhet.
För projekt som helt genomförs inom en organisations icke-ekonomiska
verksamhet kan hela det sökta beloppet beviljas.
För övriga projekt kan det sökta beloppet beviljas som de minimis-stöd.
Observera att detta stöd ackumuleras från olika bidragsfinansiärer och får uppgå
till motsvarande maximalt 200 000 euro under de tre senaste beskattningsåren. För
detta alternativ krävs att den sökande bifogar en särskild blankett3.

5 Hur stort bidrag ger vi?
Maximalt 500 000 kronor per projekt.
Inom ramen för denna utlysning förväntas 10–20 projekt finansieras per år.

5

Läs mer om statligt stöd på vår webbplats: https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-forfinansiering/statligt-stod/. Där hittar du även våra allmänna villkor för bidrag och Anvisning till
stödberättigande kostnader: https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-forfinansiering/allmanna-villkor/
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Förutsättningar för att vi ska bedöma ansökan

6

Vinnova kommer endast bedöma ansökningar som berör anställning av forskare
som uppfyller följande formella krav:
•
•
•
•
•

Forskare ska befinna sig i Sverige och inte vara anställd utanför akademin.
Forskare som doktorerat med MSCA bidrag i Sverige ska ha erhållit
svensk doktorsexamen för att kunna påbörja en anställning utanför
akademin.
Disputerade forskare som gör eller har gjort sin postdoc med MSCA
bidrag eller Seal of Excellence bidrag i Sverige ska ha avslutat sitt
Fellowship för att kunna påbörja en anställning utanför akademin.
Finansiering kan endast sökas för anställningar utanför akademin.
Ansökan skall vara skriven på svenska eller engelska.

Vinnova kommer endast bedöma ansökningar från organisationer:
• Som inte tillhör akademisk sektor.
• Söker för svensk arbetsplats.

7 Bedömning av inkomna ansökningar
Vad bedömer vi?
Vinnova bedömer utifrån följande kriterier hur väl ansökan motsvarar våra
förväntningar på effekterna av utlysningen
Potential
Bedömning av hur den rekryterande organisationen tydligt identifierat ett
kompetensbehov samt framtida utvecklingsmöjligheter efter projektslut.
Bedömning av hur väl MSCA Fellows kompetens förväntas stärka organisationen
samt MSCA Fellows framtida utvecklingsmöjligheter efter projektslut.
Aktörer
Bedömning av hur väl MSCA Fellows kompetens och erfarenhet motsvarar den
rekryterande organisationens behov.
Bedömning av hur väl MSCA Fellows tillsammans med organisationen kan bidra
till att lösa behovet.
Genomförbarhet
Bedömning av synergier mellan MSCA Fellow och den rekryterande
organisationen samt det stöd den rekryterande organisationen erbjuder.
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Hur bedömer vi?
Bedömning av ansökningar sker i konkurrens med hjälp av externa bedömare,
förordnade av Vinnova.

8 Beslut och villkor
Om våra beslut
Hur mycket varje part i projektet beviljas i bidrag framgår av beslutet.
Stödgrunden framgår av beslutet och styr även vilka kostnader som är
stödberättigande.
Vårt beslut om att bevilja eller avslå en ansökan kan inte överklagas.
Villkor för beviljade bidrag
För beviljade bidrag gäller våra allmänna villkor för bidrag.6 Villkoren innehåller
bland annat regler om projektavtal, förutsättningar för utbetalning, uppföljning,
rapportering och nyttiggörande av resultat. Vetenskaplig publicering ska ske med
öppen tillgång i enlighet med Vinnovas anvisning.
Kompletterande särskilda villkor kan beslutas för enskilda projekt.
Om ni inte följer våra villkor kan ni bli återbetalningsskyldiga. Det gäller också
om ni beviljats bidrag felaktigt eller med för högt belopp.

9 Så här ansöker ni
För att söka bidrag fyller ni i ett webbaserat ansökningsformulär i Vinnovas
Intressentportal, som nås via www.vinnova.se . Där laddar ni även upp bilagor:
1. Projektbeskrivning som ska vara på maximalt tre A4-sidor med 12
punkters text. Den ska omfatta syftet med projektet kopplat till utlysningen
och innehålla en beskrivning som visar hur kompetensen hos MSCA
Fellow kommer tillgodogöras inom sökande organisationens verksamhet
vilket även inkluderar arbetsinsatser för organisationens pågående
hållbarhetsarbete.
2. Brev från MSCA Fellow som beskriver vad en anställning inom en ickeakademisk organisation innebär samt den förväntade karriärutveckling
som följd av detta.
3. CV för MSCA Fellow
4. CV för mentor hos den rekryterande organisationen

6

Aktuella villkor hittar du på vår webbplats, tillsammans med hjälp för att förstå och uppfylla
villkoren: Vinnovas allmänna villkor för finansiering | Vinnova
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5. Stödbrev från den blivande arbetsgivaren som beskriver det förväntade
mervärdet av rekryteringen av en MSCA Fellow. I brevet ska den blivande
överenskomna lönenivån framgå.
6. Blankett för de minimis-stöd (endast i relevanta fall)
Bilagorna ska vara i PDF-format. Strukturen på projektbeskrivningen ska vara i
enlighet med bedömningskriterierna.
Tänk på att bedömningspanelen består av experter med kompetens inom många
olika områden. För att bli rättvist bedömd rekommenderar vi att formulera
ansökan så att den kan förstås av experter som inte har en detaljerad
områdeskompetens. Var tydlig med att beskriva förslagets potential utifrån
bedömningskriterierna.
Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och
fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni
kan när som helt låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag.
Klarmarkera ansökan i god tid innan utlysningen stänger.
När utlysningen stängt och ansökan registrerats hos Vinnova kommer en bekräftelse skickas ut per e-post till dig som står för användarkontot, projektledare och
firmatecknare/prefekt. Det kan ta några timmar innan du får e-posten.
Om du inte har fått en bekräftelse via e-post inom 24 timmar efter att utlysningen
stängt ber vi dig höra av dig.
När ansökningstiden har gått ut kan komplettering av ansökan endast ske på
begäran från oss.

10 Vem kan läsa ansökan?
Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar men vi lämnar inte ut
uppgifter om enskilds affärs- eller driftsförhållanden, uppfinningar och
forskningsresultat ifall det kan antas att någon enskild lider skada om uppgifterna
röjs.

