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Avdelningen för forskningsstöd 
 

 
 
 
 
 

Rutin för utökat stöd vid ansökan till Europeiska 
forskningsrådet (ERC) 

 
Stockholms universitet erbjuder utökat stöd till forskare som söker bidrag från 
Europeiska forskningsrådet (ERC). En senior forskare utses från områdesnivå 
(human- respektive naturvetenskap) för att ge återkoppling till sökanden. 
Förutsättningen är att sökande sänder en intresseanmälan till Avd. för 
forskningsstöd senast vid nedan givna interna deadlines. En ansökan kan sändas 
till ERC utan detta stöd, men en tidig kontakt med Avd. för forskningsstöd är 
värdefull. Notera att tidsplanen kommer att preciseras när definitiva deadlines 
för Starting och Consolidator Grants publiceras i juli 2017. 

 
Rutin för ansökningar till ERC  

 

• Sökande bör så tidigt som möjligt kontakta Avdelningen för 
forskningsstöd, för vägledning i tidigt skede. 

 

• Sökande sänder en intresseanmälan till Avd. för forskningsstöd senast 
två månader före ERC:s deadline. Intresseanmälan ska innehålla ett 
utkast till ”extended synopsis” (max fem sidor i del B1), CV samt 
prefektens stöd (e-post). Se nedan för interna deadlines samt 
kontaktpersoner att skriva till. Den andra delen av ansökan (del B2, 
”scientific proposal”) kan med fördel skrivas innan man har fått 
återkoppling angående B1. 

 

• Observera att instruktionerna i ansökningsformulär för ”extended 
synopsis” inte speglar utvärderingsfrågorna. Längst ner i detta dokument 
finns länkar till senaste versioner av self-evaluation form och 
ansökningsformulär. 

 

• Det humanvetenskapliga alt. naturvetenskapliga området utser en läsare för 
respektive sökande. Denne läser utkastet till ”extended synopsis” och ger 
återkoppling direkt till sökande.  

 

• Avd. för forskningsstöd ansvarar för att det officiella ”Commitment of 
Host” signeras och att en kopia sänds till sökande forskare. Dokumentet 
signeras av både prefekt/föreståndare och chef för Avd. för forskningsstöd.  

 

• Avd. för forskningsstöd erbjuder hjälp med den administrativa delen av 
ansökan (del A) och erbjuder granskning av budget, förutsatt att 
budgetutkast sänds senast angiven intern deadline för budget (tabell nedan).  

• Sökande bör diskutera forskningsetiska frågor med Avd. för 
forskningsstöd för att fylla i ”Ethics Self Assessment” på lämpligt sätt. 

 

• Sökande ansvarar för att den fullständiga ansökan skickas in till ERC. 
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Tidsplan för ERC-utlysningar 2017-2018 
Interna deadlines för intresseanmälan ligger cirka två månader före ERC:s deadline. 
Vi rekommenderar att intresseanmälan sänds in tidigare än datum i tabellen.  
 
Utlysning/ 
Bidragsform 

Intern deadline för 
intresseanmälan 

Intern deadline för 
granskning av 
budget  

Deadline vid 
ERC 

ERC Starting 
Grant 

17 aug 2017* 3 okt 2017* 17 okt 2017* 

ERC 
Consolidator 
Grant 

Slutet av nov 2017* Slutet av jan 2018* 15 feb 2018* 

ERC Advanced 
Grant 

12 juni 2017 15 aug 2017 31 aug 2017 

 
*) Angivna deadlines vid ERC är endast föreslagna men inte fastställda. Interna deadlines för 
ERC Consolidator grant kommer att preciseras när ERC:s deadlines har publicerats i juli 2017. 
 
Observera att den beskrivna rutinen är modifierad jämfört med 2016 och att utlysningar för 
ERC Proof of Concept (PoC) och Synergy Grant (SyG) inte berörs. 
 
 
Allmänt om Europeiska forskningsrådet (ERC) 

 
ERC stödjer projekt av hög vetenskaplig potential och kvalitet.  

 
ERC har följande utlysningsformer: 

 

• Starting Grants (StG) riktar sig till forskare (2-7 år efter disputation) som 
är redo att starta en självständig forskningskarriär och som har potential 
att bli ledande. 

 

• Consolidator Grants (CoG) riktar sig till forskare (7-12 år efter 
disputation) som vill stärka sin roll som forskningsledare och har 
potential att bli ledande. 

 

• Advanced Grants (AdG) riktar sig till redan etablerade och 
internationellt erkända forskare för finansiering av banbrytande 
forskning. 

 

• Proof of Concept Grants (PoC) riktar sig enbart till forskare som redan 
erhållit ERC-medel. 

 
• Synergy Grant (SyG) riktar sig till en liten grupp forskare (2-4) med 

kompletterande kompetens som tillsammans kan göra banbrytande 
forskning på en högre nivå än vad respektive forskare kan. 

 
 
  



 

3 
 

 
 
 
 
Kontaktpersoner vid Avd. för forskningsstöd: 
Ulla Jungmarker (ulla.jungmarker@su.se); Starting Grant och Consolidator Grant 
Lars Emrén (lars.emren@su.se); Advanced Grant och Synergy Grant 

 
Årligen återkommande seminarier vid SU: 
• ”Information seminar on ERC Starting and Consolidator Grant”  
• ”Are you ready for ERC Advanced Grant?”  
 
Senaste self-evaluation forms:  
• Starting and Consolidator Grants 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call_ptef/ef/h2020-call-ef-erc-stg-cog_en.pdf 
• Advanced Grant 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call_ptef/ef/h2020-call-ef-erc-adg-2015_en.pdf 

 
Senaste ansökningsformulär för sökande (B1 börjar på sid 18 eller 19): 
• Starting Grant 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call_ptef/pt/h2020-call-pt-erc-stg-2017_en.pdf 
• Consolidator Grant 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call_ptef/pt/h2020-call-pt-erc-cog-2017_en.pdf 
• Advanced Grant 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call_ptef/pt/h2020-call-pt-erc-adg-2017_en.pdf 
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