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Hej! 
 
Här kommer årets sista ledningsbrev från CIMED. 
 
Under det gångna året har CIMED följt saldona på CIMED-forskares konton. Vi kan nu med 
glädje konstatera att saldona sjunker i god takt och i stort följer budget vilket är ett gott 
tecken på hög vetenskaplig aktivitet.  
 
CIMED ordnade den 18 oktober 2018 ett strategimöte med CIMED:s styrelse, prefekter 
(Campus Flemingsberg) och forskningschefer (K). Vid detta möte förankrades förslaget om 
tilldelning av CIMED:s infrastrukturbidrag. Dessutom diskuterades processen för strategiska 
rekryteringar och klinisk forskarservice. Vid mötet tillsattes tre arbetsgrupper för att ta fram 
en bra process för CIMED stöd till strategiska rekryteringar, infrastrukturbidrag till KI:s 
infrastrukturer och stöd för klinisk forskning. Vid mötet diskuterades även CIMED:s 
kommande projektutlysning.  Prefekter och forskningschefer har beretts möjlighet att 
föreslå granskare till utlysningen. 
 
Tisdagen den 18 december 2018 ordnades ett informationstillfälle för att informera forskare 
om den nya rapporteringen av CIMED bidrag och den nya utlysningen av projektbidrag. 
CIMED har infört ett nytt sätt att rapportera forskningsaktivitet som består av: 

1. Publikationslista  
2. En kort kommentar till den budget man rapporterar i början av året med eventuell 

förfrågan om förlängd dispens.  

 
Den nya utlysningen för projektbidrag 2020-2022 öppnar den 15 januari 2019 och sista 
ansökningsdag är den 8 mars 2019 kl.16.00. 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. Bidrag kan sökas av juniora och seniora forskare verksamma vid Campus 
Flemingsberg. Samverkan mellan experimentella forskare och kliniker är ett krav. Ansökan 
görs genom SLL:s ansökningswebb och en längre beskrivning av projektutlysningen finns att 
hitta på CIMED:s hemsida. Prefekter och forskningschefer har beretts möjlighet att föreslå 
granskare till utlysningen. 
 
Vi infotillfället uppkom flera relevanta och intressant frågor som har summerats under 
”Frågor och svar” på hemsidan.  som kommer att uppdateras inom kort. 
 
Tack för detta året och med önskan om en god jul och ett gott nytt år! 
 
Annika Bergquist, föreståndare CIMED 
Peter Lönnroth, styrelseordförande CIMED 
 
 
 

https://forskningsstod.vmi.se/Ansokan/start.asp
http://cimed.ki.se/open-calls/

