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ANSÖKAN TILL PLATTFORMEN
Övergripande mål
Lunds universitet och Helsingborgs stad vill gemensamt verka för en fortsatt utveckling av verksamheten
vid Campus Helsingborg. I utvecklingen ska inbegripas utbildning såväl som forskning och kontinuerligt
stärkande samverkan mellan näringsliv och samhälle.

Resurser och prioriteringar
Helsingborgs stad avsätter årligen medel för relevanta utvecklings- och forskningsprojekt vid Campus
Helsingborg. Plattformen är det organ som fördelar dessa pengar efter ansökan. Denna ansökningsomgång
avser forskningsmedel och har ett maximalt belopp om 1,8 mkr.

Områden som prioriteras
Forskning: Satsningar som lokaliserar eller skapar ny tvärvetenskaplig forskning till Campus Helsingborg,
eller såddfinansiering för att skriva ansökningar om forskningsmedel som kommer Campus Helsingborgs
forskning tillgodo. Syftet är att bidra till tillväxt på Campus Helsingborg samt att knyta forskning till stadens
utveckling och mål. I denna omgång kommer ansökningar kopplade mot stadsmässan H22,
innovationssatsningar och AI att prioriteras.

Fördelning av medel
Helsingborgs stad utlyser medel (1,8 msek) genom en utlysning för forskning en gång per år. Utlysningen
sker i september och beslut fattas i december om medel för kommande år. Ansökningarna behandlas i
strategiska utskottet på Campus Helsingborg och en prioritering görs som lämnas vidare till samrådsgruppen
för slutlig behandling och beslut. Sista inlämningsdatum är måndag 21 oktober 2019. Beslutsmöte i
samrådsgruppen kommer att hållas i december.
Vem kan ansöka?
Personal vid Lunds universitet för verksamhet och utveckling vid Campus Helsingborg enligt de punkter som
finns nedan. Ansökan skickas till magnus.adenskog@ch.lu.se.

Ansökan
•
•
•
•
•

Projekttiden för ansökningar får maximalt omfatta tre år. Medel beviljas ett år i taget.
Projekt som anses löpa mer än ett år bör ange intentionen i ansökan och ombeds inkomma med
ansökan om fortsatt finansiering vid årets sista ansökningstillfälle i oktober. Fortsatt finansiering
utlovas inte.
I ansökan ska anges hur projektet kan bidra till nya eller växande forskningsmiljöer vid Campus
Helsingborg samt/eller hur det kan bidra till H22, nya innovationssatsningar eller utvecklingen
av AI i staden.
En kort beskrivning om projektet skickas in i ansökan.
Till ansökan ska en fullkostnadskalkyl bifogas.
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Bedömning och beslut
Strategiska utskottet och samrådsgruppen gör en bedömning av hur väl ansökningarna sammanfaller med
de beslutade prioriteringarna. En rangordning upprättas och tillgängliga medel fördelas. Beslut om
fördelning fattas senast i december. Beslut om avslag eller beviljande av ansökan skickas ut per e-mail.

Information om Plattformen för 2019-2020
Medlen används för projekt som stärker högre utbildning, forskning och samverkan i och kring Helsingborg.
Ungefär en tredjedel avdelas för vardera inriktningen som beskrivs närmre nedan. Totalt finns det 5,4 mkr
d.v.s. ca 1,8 mkr per inriktning. Medlen används för ett flertal olika insatser där Campus är ett av de
viktigaste men inte det enda insatsområdet.
Forskning: Satsningar som lokaliserar eller skapar ny tvärvetenskaplig forskning till Campus Helsingborg,
eller såddfinansiering för att skriva ansökningar om forskningsmedel som kommer Campus Helsingborgs
forskning tillgodo. Syftet är att bidra till tillväxt på Campus Helsingborg samt att knyta forskning till stadens
utveckling i form av ansökningar kopplade till H22, innovationssatsningar eller utveckling av AI. Denna
utlysning sker en per år. Ansökningarna behandlas i strategiska utskottet på Campus Helsingborg och en
prioritering görs som lämnas vidare till samrådsgruppen för slutlig behandling och beslut.
Nyetablering: Öka lokaliseringen av högre utbildningar till Helsingborg samt i viss mån även
forskningsmiljöer och innovationsverksamhet knutet till sådan verksamhet.
Kunskapstriangeln: Öka utbytet och effekten av samverkan regionalt. I denna del inryms stadens satsning
på att öka samverkan mellan det lokala näringslivet, forskare och studerande. Vidare inryms projekt som
stärker och utvecklar kunskapsöverföring och teknik överföring inom kunskapstriangeln.
För nyetablering och kunskapstriangeln lämnas idéer till representanter i strategiska utskottet. Alla
projektidéer behandlas i strategiska utskottet. Konkreta projektförslag lämnas sedan av rektor till staden.
Staden fattar beslut i samråd med rektor. Dessa medel har ingen utlysning utan kan kontinuerligt sökas av
rektor.
Vid frågor kontakta:
Generellt: emelie.esberg@helsingborg.se
Avseende Campus interna process: magnus.adenskog@ch.lu.se

