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Investera i forskningsinfrastruktur 
i världsklass
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• Säkra svenska forskares tillgång till nödvändig 
forskningsinfrastruktur

• Dra nytta av forskningens digitalisering och öppna data

• Effektivisera driften av stora nationella 
forskningsinfrastrukturer 

• Skapa mervärde kring de stora forskningsinfrastrukturerna



Budgetläge -
Vetenskapsrådet
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Preliminär prognosen baseras på:

• Inga ytterligare internationella satsningar 
men hänsyn till kända kostnadsökningar 

• Att kronan inte ytterligare försvagas 

• Inga ökade medel till MAX IV eller SNIC

• Frigjorda medel 2020-21 binds upp minst 
fyra år.



Äskanden i inspel till 
forskningspropositionen 
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• Återgå till 2013-års nivå för nationell 
forskningsinfrastruktur

• Säkerställ långsiktig finansiering för MAX IV 

• Ökad kapacitet för beräkningsresurser 

• Klara åtagandet för ESS
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• Lärosäten
• Myndigheter med         

forskningsuppdrag
• Forskare
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g Förslagen bereds av:
• RFI:s rådgivande 

grupper
• Vetenskapsrådets 

ämnesråd
• Lärosäten via URFI
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prioritering av 
inkomna förslag 
fattas av RFI
Beslutet publiceras i 
guidebilagan 
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RFI beslutar om 
riktad utlysning 
omfattande:
• Infrastrukturer 

identifierade i 
behovsinventeringen

• Infrastrukturer med 
finansiering från RFI
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Ansökan lämnas 
in av:
• Lärosäten
• Myndigheter med 

forskningsuppdrag 
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Beredning av 
ansökningar:
• Internationell panel
• RFI:s rådgivande 

grupper
• Vetenskapsrådets 

ämnesråd
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Beslut om bidrag 
fattas av RFI

ÅR 1

ÅR 2

Vetenskapsrådet modell för prioritering och finansiering av forskningsinfrastruktur 
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Forskningsinfrastruktur
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Absolut nödvändigt men kostsamt. Vi behöver:

• skarpare prioriteringar

• ökad budget (VRs äskande: 585 MSEK fram till 2024)

• effektivisering

• breddat användande, breddad intäktsbas.
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