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Utlysningar 
För att få optimal utväxling på tillgängliga resurser utlyser stiftelsen medel via tre olika typer 
av utlysningar: öppen utlysning, riktade utlysningar och specialutlysningar. Stiftelsen 
genomför varje år en öppen utlysning samt en till tre riktade utlysningar. De riktade 
satsningarna kan vara antingen i egen regi eller i samverkan med andra 
forskningsfinansiärer. Den öppna utlysningens steg 1 stänger den 1 juni, eller närmast 
föregående vardag, och styrelsen fattar beslut om beviljade medel i december. Parallellt kan 
enskilda specialutlysningar genomföras flexibelt under året. 

Öppen utlysning 
Stiftelsen genomför årligen en öppen utlysning inom sina fyra forskningsområden Energi & 
biomassa, Klimat & miljö, Företagande samt Livsmedel. Finansiering i den öppna 
utlysningen är alltid baserad på insamlade medel med statlig motfinansiering. Den öppna 
utlysningen genomförs enligt tvåstegsmodellen. I steg 1 inkommer sökande med idéskisser 
på svenska, de poängbedöms av två branschgrupper med representanter från insamlande 
företag. I steg 2 poängbedöms fullskaliga ansökningar, skrivna på engelska, i någon av 
stiftelsens två beredningsgrupper. Sökande väljer ett av de fyra fokusområdena och 
definierar även branschområden vid ansökningstillfället.  

Riktade utlysningar 
Riktade utlysningar kommer att fokusera på enskilda specifika problem eller utmaningar för 
lantbruks- och trädgårdsnäringarna. De kan genomföras antingen i egen regi eller i 
samverkan med andra forskningsfinansiärer. Utlysningarna arbetas fram utifrån 
omvärldsbevakning. 

De riktade utlysningarna kan vara baserade på insamlade medel med statlig motfinansiering 
eller enbart statliga medel med krav på medfinansiering inom enskilda projekt. 
Ansökningarna bereds i ett steg. Beroende på utlysningens tema bedöms ansökningarna i 
en för uppgiften särskilt lämpad beredningsgrupp bestående av representanter från 
branschen och speciellt sakkunniga. 

I samband med riktade utlysningar kan stiftelsen komma att genomföra informations- och 
matchmaking-möten där bransch, myndigheter och forskare får beskriva sin syn på 
forskningsbehovet och presentera sina forskningsidéer. 

Specialutlysningar 
Specialutlysningar är en kompletterande utlysningsform. Det ger flexibilitet för avgränsade 
utlysningar som inte ryms inom ordinarie program. På detta sätt kan stiftelsen till exempel 
möta finansiärers önskemål om speciella forskningsområden eller medverka i olika 
samverkansutlysningar både nationellt och internationellt. Enskilda specialutlysningar kan 
genomföras flexibelt under året. 
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