CIMED projektbidrag 2020-2022
CIMED utlyser projektmedel för kliniska forskningsprojekt. Medel kan beviljas i högst tre år
med upp till 2 miljoner kronor per projekt och år. Utlysningen omfattar medel för både helt
nya projekt och projekt som pågar.

Område: Medicinsk klinisk forskning
Inriktning: Klinisk forskning
Nivå: Junior och senior
Söks av: Enskild forskare med sin verksamhet knuten till en av institutionerna vid Campus
Flemingsberg. Forskningsaktiviteten ska vara förlagda till Campus Flemingsberg.
Medsökande: Upp till 2 personer.
Bidragstid: 1-3 år
Bidragsbelopp: Upp till 2 MSEK/år
Utlysningen öppnar: 20190115
Utlysningen stänger: 20190308 (kl.16.00)
Bidragsbeslut publiceras: Senast augusti 2019
Bidragsperioden startar: Januari 2020. Bidrag utbetalas för ett år i taget.
Ansök genom Stockholms läns landstings ansökningswebb.
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Bakgrund och syfte
Centrum för innovativ medicin (CIMED) stödjer klinisk och translationell forskning av högsta
kvalitet vid Campus Flemingsberg.
Med klinisk forskning avses forskning som förutsätter hälso- och sjukvårdens struktur och
resurser och har som mål att lösa ett ohälsoproblem eller att identifiera faktorer som leder
till ökad ohälsa eller forskning som syftar till att förebygga ohälsa. Med translationell
forskning avses forskning som överbryggar grundforskning och klinisk forskning, där nya
experimentella forskningsupptäckter snabbt kan överföras till reell patientnytta.
Forskningen ska:
•
•
•

bedrivas med hög kvalitet
bidra till ökad kunskap om livsprocesser som öppnar möjligheter till att nå hälsa samt
lindra och bota sjukdom
kunna leda till praktisk tillämpning i hälso- och sjukvården

CIMED utlyser nu projektbidrag för att stödja och stärka den kliniska forskningen vid Campus
Flemingsberg.

Vem kan söka?
Både experimentella forskare och kliniska forskare kan söka CIMED projektbidrag.
Forskningsaktiviteten för projektet, liksom merparten av huvudsökandes forskningstid, ska
vara förlagda till Campus Flemingsberg.
För att söka projektmedel på juniornivå behöver du vara disputerad.
För att söka projektmedel på seniornivå behöver du vara docent.
För att vara behörig att söka ska du ha erforderlig kompetens inom det område som ansökan
avser. Som huvudsökande är du projektledare och vetenskapligt ansvarig för projektet.
Medsökande är den eller de personer som är mest relevanta för att den föreslagna
forskningen ska kunna genomföras. Registrerade medsökande ska vara tillfrågade och ha
gett sitt godkännande. Du får endast vara huvudsökande på en ansökan och medsökande på
ytterligare en ansökan.
Samverkan mellan experimentella forskare och kliniker är ett krav. Minst en sökande
(huvudsökande eller medsökande) ska ha en anställning inom Stockholms läns landsting och
vara aktiv i klinisk tjänst minst 30 % (utöver forskningstid).
Forskare som beviljats CIMED research grant (junior och senior) 2017-21 kan inte söka
CIMED:s projektbidrag 2020-2022. Forskare som erhållit Samverkansbidrag och CIMED:s
kliniska forskarmånader har rätt att söka projektbidrag.
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Ansökan till etikprövningsnämnden måste vara godkänd för att beviljade medel ska betalas
ut.
Jävsregler, i enlighet med kommunallagens regler (1991:900), tillämpas vid berednings- och
prioriteringsarbetet för att garantera en opartisk hantering.

Vad kan projektmedlen användas till?
Projektmedel får användas till löner och driftkostnader (inklusive overheadkostnader och
hyra) och ska förvaltas av den institutionen du tillhör (dvs. BioNut, CLINTEC, Dentmed,
LabMed, MedH eller NVS).

Dispositionstid
Dispositionstiden för beviljade medel är kalenderåret för respektive år som medel beviljats.

Bedömning och prioritering av ansökningarna
Den vetenskapliga granskningen av projektansökningar kommer att omfatta fyra
bedömningskriterier:
•
•
•
•

Projektets kliniska frågeställning
Metod och vetenskaplig kvalitet – fokus på nytänkande och originalitet
Kompetens och genomförbarhet
Patientnytta

Ämnesområden som omfattas av utlysningen är kopplat till våra vanligaste
folksjukdomar och till profilområden för Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och
Campus Flemingsberg.
Ansökningarna bedöms av externa bedömare och prioriteras av prioriteringsgrupper
bestående av aktiva forskare. Ledamöterna i varje grupp har en kombinerad ämnes- och
tvärvetenskaplig kompetens på lägst docentnivå. Grupperna är indelade i olika
sjukdomsområden. Du väjer den bedömningsgrupp som bäst passar in på din ansökan.
CIMED förbehåller sig rätten att flytta ansökan för om detta krävs för att uppnå högsta
kompetens i bedömningen.
Grupp 1: Cancer och hematologiska sjukdomar, regenerativ medicin, cellterapi, stamceller,
pediatrik, gynekologi/obstetrik och reproduktionsmedicin, rörelseorganens sjukdomar.
Grupp 2: Infektion, inflammation, immunologiska och gastroenterologiska sjukdomar,
metabolism och endokrinologi, övre GI cancer och transplantation.
Grupp 3: Kardiovaskulära och respiratoriska sjukdomar, akutmedicin, nefrologiska och
urogenitala sjukdomar, åldrandets sjukdomar, neurologiska och neurodegenerativa
sjukdomar, psykiska sjukdomar, odontologi, vårdvetenskap.
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Information om beredningsprocessen för CIMED projektbidrag 2020-2022 finns i ett särskilt
dokument på ansökningswebben.
Utlysningen öppnar 15 januari 2019 och stänger klockan 16.00 den 8 mars 2019.
Välkommen med din ansökan!

Kontaktpersoner
När du har frågor angående utlysningen kontakta: Amanda Klein, amanda.klein@ki.se, 079068 09 43.
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