INBJUDAN OM FORSKNINGSBIDRAG FÖR 2018

Utlysning av forskningsmedel
till studier om det civila samhället
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) bjuder in forskare att ansöka
om finansiering av studier kring identifierade behovsområden som berör det civila samhället.
Utlysningen omfattar drygt 4 miljoner kronor och projekttiden kan vara ett eller två år.

Varför delas bidraget ut?

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
har i uppdrag att fördela bidrag till studier om det civila
samhället. Tanken på ett bidrag för sådana studier
formulerades första gången i folkrörelseutredningen
(SOU 2007:66).
I propositionen En politik för det civila samhället (prop.
2009/10:55) föreslog regeringen en satsning på studier
kring identifierade behovsområden. I år (2018) är det
sjätte året vi fördelar bidrag. Tidigare har mellan tre och
fyra forskningsprojekt per år fått bidrag.

Bidragets syfte och mål

Syftet med bidraget är att öka kunskapen om det civila
samhället i Sverige, dess utveckling, organisering och
samspel med samhället i övrigt.
Satsningen syftar också långsiktigt till att möta de
behov av kunskap om civilsamhället som finns hos
myndigheter, landsting/regioner och kommuner. Ett
mål med bidraget är att stödja forskning som tar sin
utgångspunkt i olika verksamheters praktik.
Bidraget är dock inte avsett för att finansiera regelrätta
utvärderingar eller utredningar.

Samverkan med andra

Det är en fördel om forskningsprojekten delfinansieras
av eller samverkar med oﬀentliga aktörer eller
civilsamhällets organisationer.

Vem kan söka?

Bidrag kan sökas av enskilda forskare som är verksamma
vid högskolor, universitet eller andra akademiska
forskningsmiljöer och som avser att vara projektledare
och vetenskapligt ansvarig för projektet.

Formella krav

En disputerad forskare ska vara projektledare och vara
aktiv i projektet till minst 20 procent.
CV med vetenskapliga meriter samt publikationslista
ska bifogas ansökan.
De projekt som får bidrag ska dela med sig av
sina erfarenheter. En populärvetenskaplig sammanfattning av respektive projekts resultat ska också lämnas
till myndigheten.

Sista ansökningsdag 2 maj 2018

Ansök senast 2 maj 2018 i Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågors ansökningssystem:
www.mucf.se/ansok

Det här kan bidraget gå till

Projekten ska inriktas mot områden där olika behov har
identifierats. Exempel på sådana områden är:
• Samverkan mellan det civila samhällets aktörer och
den oﬀentliga sektorn ‒ till exempel vilka möjligheter
som finns samt hur de juridiska och organisatoriska
förutsättningarna för dessa ser ut och hur sektorerna kan
mötas.
• Människors organisering ‒ till exempel former och
syften för organisering samt hur den oﬀentliga sektorn
och andra aktörer förhåller sig till traditionella och nya
former.
• Människors engagemang ‒ till exempel möjligheter och
hinder för dem som står utanför det civila samhället och
hur mångfald uppnås i ideella organisationer.
• Nyanländas etablering i samhället ‒ till exempel
civilsamhällets arbete för att underlätta nyanländas
etablering i samhället och hur det sker i relation till det
övriga samhället.

Bedömning av ansökan

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
gör en bedömning av ansökningarnas relevans utifrån
utlysningens syfte och mål. Den vetenskapliga kvaliteten
prövas av ett externt vetenskapligt råd.
Myndighetens generaldirektör fattar beslut om vilka
ansökningar som får bidrag.

Mer information

Finns på myndighetens webbplats:
www.mucf.se/studier-om-civila-samhallet
Omar Nur
e-post: omar.nur@mucf.se
telefon: 08-566 219 62

