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2016-05-04 

Utlysning: Miljö och hållbar utveckling på tvärs! 

Nu kan du söka medel för att öka de tvärvetenskapliga kopplingarna inom miljö och hållbar utveckling 
(MHU) på KTH. Vi tror att en lämplig summa att söka är upp till 100 000 kr. Medel betalas ut under 
2016. 

Exempel på aktiviteter som man kan söka medel för är: 
• Aktiviteter med tydlig koppling till KTH:s hållbarhetsmål 2016-2020  
• Projekt som involverar studenter (på grund- och avancerad nivå) inom ramen för deras 

utbildning, gärna inom områden kopplade till miljö och hållbar utveckling på campus. 
• Förstudiemedel till tvärvetenskapliga forskningsprojekt som gärna kan leda till nya 

forskningsansökningar. 
• Ökad samverkan med KTH:s partners Akademiska Hus, IVL Svenska Miljöinstitutet, 

Stockholm Environment Institute eller de strategiska partnerna. 
• Utveckla en ny kurs på grund-, avancerad- eller forskarnivå med kompetens från flera 

avdelningar.  
• Arrangera en konferens eller seminarieserie med ett tvärvetenskapligt tema. 
• Starta ett skolövergripande nätverk eller genomföra aktiviteter i redan befintligt nätverk. 

 
Förra året tilldelades följande projekt medel genom denna utlysning: 

• Emergency Energy Module Extension 
• ICT och hållbarhet – en sammanfattande modul 
• Travelling without borders 
• SAMSAS – SAMverkan för att Skapa en Attraktiv Stockholmsregion 
• Designing Circular Industrial Systems – external funding for research programs (dCIS) 
• Modul i Social Hållbarhet v 2.0 
• 6th International Congress on Arsenic in the Environment (AS2016) – Arsenic Research and 

Global Sustainability, June 19-23, 2016. 
 
Ansökan ska skrivas i bifogad mall, på svenska eller engelska och vara cirka två sidor lång. Vid tidigare 
års utlysningar har vi fått in ansökningar från samtliga skolor och alla skolor har fått medel i något 
skede, men vissa skolor har synts mer än andra. Vi välkomnar därför speciellt ansökningar från miljöer 
som inte har sökt tidigare samt från följande skolor: BIO, ECE, EES, ICT och STH. De som får söka 
medel ska vara anställda på KTH och pengarna ska i huvudsak användas inom KTH. 

Vid bedömningen av inkomna ansökningar används bland annat dessa kriterier: 
• Ökar förslaget de tvärvetenskapliga kopplingarna?  
• Är det nya samarbeten?  
• Engagerar förslaget olika skolor? 
• Har förslaget mycket eller lite MHU-relevans? 
• Hur öppet/slutet är projektet? (Exempel på öppet är nätverk, kurser och externa konferenser; 

exempel på slutet är interna konferenser.) 

https://www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling/overgripande-hallbarhetsmal-1.359245
http://www.kth.se/aktuellt/nyheter/gemensam-satsning-pa-hallbar-byggforskning-1.448559
http://www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling/mhunatverk/kth-och-ivl-svenska-miljoinstitutet-1.488754
http://www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling/mhunatverk/kth-och-stockholm-environment-institute-sei-1.488766
https://www.kth.se/samverkan/partnerskap
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• Innebär projektet ökat studentengagemang? 
 

KTH Sustainability Office kommer att be om en enklare rapportering om hur projektet gått cirka ett år 
efter utbetalningsdatum. Rapporteringen ska innehålla en kort populärvetenskaplig beskrivning av 
genomfört projekt i syfte att kunna användas i våra nyhetsbrev, hemsidor etc. 

Senast den 15 juni 2016 vill vi ha din ansökan skickad till sustainability@kth.se  

Eventuella frågor kan skickas till sustainability@kth.se eller till Göran Finnveden, vicerektor för hållbar 
utveckling (goranfi@kth.se) som också kan hjälpa till med kontakter inom KTH.  

 
KTH Sustainability Office 
En del av KTH Sustainability Office arbetar med integrering av hållbar utveckling i utbildning, 
forskning och samverkan, det arbetet leds av vicerektor för hållbar utveckling. Under 2016 inrättas en 
akademisk referensgrupp för hållbar utveckling som ska fungera som stöd till vicerektor för hållbar 
utveckling och till anställda på KTH Sustainability Office som arbetar med integrering av hållbar 
utveckling i utbildning, forskning och samverkan, samt som stöd i skolornas arbete med integreringen 
och som informationskanal. Gruppen består av en forskar- eller lärarrepresentant från respektive 
skola, en representant från fakultetsrådet, två studeranderepresentanter, miljöchef, anställda vid KTH 
Sustainability Office som arbetar med integrering av hållbar utveckling i utbildning, forskning och 
samverkan, samt eventuellt ytterligare personer från verksamheten som adjungeras vid behov.  
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