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Uppdrag om utlysning, utvärdering och bedömning av strategiska
forskningsområden
Bakgrund

Regeringen har i propositionen Ett lyft för forskning och innovation
(prop. 2008/09:50), som beslutade den 20 oktober 2008, bl.a. presenterat
satsningar på strategiska forskningsområden. De strategiska
forskningsområdena är enligt propositionen valda utifrån följande
kriterier:
•forskning som långsiktigt har förutsättningar att vara av högsta
internationella kvalitet,
•forskning som kan bidra till att tillgodose stora samhällsbehov och lösa
viktiga problem i samhället, och
•forskning inom områden med anknytning till det svenska näringslivet.
I propositionen anges att de strategiska satsningarna kan bidra till att
stärka Sveriges och svenskt näringslivs internationella konkurrenskraft.
Medel till strategiska forskningsområden bör enligt propositionen
fördelas på två olika sätt, dels via anslag till myndigheter dels till
universitet och högskolor efter utlysning och utvärdering.

Regeringens beslut

Med förbehåll för riksdagens ställningstagande med anledning av
propositionen Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50)
ska Verket för innovationssystem (Vinnova) utlysa, utvärdera och
bedöma ansökningar om forskningsmedel till universitet och högskolor
inom följande strategiska forskningsområden:
•
•

materialvetenskap, inklusive funktionella material i samråd med
Vetenskapsrådet,
i
produktionsteknik i samråd med Vetenskapsrådet,
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•

•
•
•

I T och mobil kommunikation, inklusive framtida lösningar för
kommunikation och ledningssystem i samråd med Vetenskapsrådet,
transportforskning,
hållbart nyttjande av naturresurser i samråd med Forskningsrådet
för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, och
säkerhet och krisberedskap i samråd med Vetenskapsrådet.

O m en ansökan faller inom någon annan av forskningsfinansiärernas
ansvarsområden ska utvärdering ske i samråd även med den finansiären.
Vinnova ska redovisa utvärderingarna och bedömningarna med förslag på
fördelning av medlen till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet
med kopia till Miljödepartementet, Näringsdepartementet och
Jordbruksdepartementet) senast den 15 juni 2009. Därefter avser
regeringen att i budgetpropositionen för 2010 föreslå fördelningen av
medlen till universitet och högskolor för 2010 och bedöma fördelningen
av medlen för 2011 till 2012.
Vinnova ska också genomföra årliga uppföljningar av ovan nämnda
strategiska satsningar. Uppföljningarna ska genomföras i samråd med
övriga berörda myndigheter och i samband med årsredovisningen
redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet med kopia
till Miljödepartementet, Näringsdepartemenetet och Jordbruksdepartementet).

På regeringens vägnar
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Kopia till
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Miljödepartementet
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
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