Principer och rutiner för medelstilldelning
Behandlade av SITES styrelse den 21 maj 2014; fastställda den 13 juni 2014 av styrelseordföranden
enligt delegation av styrelsen.
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1. Generella principer
I SITES strategiska plan anges att SITES ska bidra till vetenskaplig utveckling inom såväl det
naturvetenskapliga området som inom andra områden och att den forskning som bedrivs ska
vara av hög internationell kvalitet. För att nå dit ska SITES främja långsiktig fältbaserad
ekosystemforskning av världsklass genom att erbjuda unik infrastruktur och kompetens på ett
sätt som attraherar såväl svenska som utländska forskare.
Medelsfördelning kommer att göras för att tillgodose de tre olika dimensionerna i SITES
verksamhet, dvs.:

•

•

•

Förnya: Skapande av ny experimentell verksamhet som efterfrågas av
forskarsamhället men som saknas idag, samt andra insatser med potential att
bidra till förnyelse av forskningen inom området.
Utveckla: Förstärkning och utveckling av befintlig infrastruktur för att
ytterligare öka tillgängligheten och kvaliteten på verksamheten.

Säkra: Säkerställande av drift, dokumentation och underhåll av existerande
databaser, experiment, observationsserier och instrumentering.
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2. Process och kriterier för äskanden från stationerna
I den budget som presenteras i verksamhetsplanen för 2014 ingår satsningar för att säkra och
utveckla befintlig infrastruktur på de respektive stationerna. Underlaget till 2014 års
verksamhetsplanering ska ses som indikativt och något som behöver bearbetas ytterligare
eftersom SITES är under uppbyggnad. Varje station ska därför till styrelsens sammanträde i
oktober 2014 lämna preciserade underlag som beskriver vilka databaser som kommer att ingå i
SITES, definiera basnivåer på de mätprogram och observationsserier som ingår, precisera
allmänna driftskostnader för den egna stationen och beskriva hur användarstödet vad avser
personal och utrustning är utformat. Stationerna behöver också översiktligt beskriva den
forskningsverksamhet som nyttjar anläggningen idag. Som stöd för denna redovisning används
de nyckeltal och framgångsfaktorer som styrelsen beslutat.

För verksamhetsplanen 2015 ska stationerna ha inkommit med beskrivning enligt ovan, samt
underlag på äskande för 2015, till föreståndaren senast den 30 september. I dialog med
stationsföreståndarna bereder sedan föreståndaren förslag till verksamhetsplan för 2015. I
dialogen ska utfallet av 2014 års verksamhet och prognosticerad medelsförbrukning beaktas.
Ett förslag till verksamhetsplan presenteras för styrelsen vid sammanträdet i oktober för
diskussion. Därefter slutbereds ärendet för beslut i november. Vid fördelning av medel kommer
förutom att de generella kriterierna nedan beaktas, även samarbete mellan stationer och
internationalisering att premieras.
Generella kriterier som alltid ska beaktas vid tilldelning av medel:

Forskarintresset, hur brett är det nationella och internationella forskarintresset.

Vetenskaplig verksamhet, vilken forskning bedrivs och/eller planeras kopplat till
stationen/satsningen? Forskningens och publiceringens omfattning.

Förväntad ”impact”, kvaliteten på den vetenskapliga publiceringen, omfattningen av
samverkan med andra aktörer och intressenter.
Originalitet, till vilken grad kan ekosystemforskning som ligger i den internationella
forskningsfronten bedrivas.

Potential, långsiktiga satsningar som inte omedelbart ger avkastning i ökad publicering krävs
ibland för att erbjuda stöd till världsledande forskning.
Datalagring och tillgänglighet, hur säkerställs datasäkerhet, kvalitet och tillgänglighet?

Långsiktighet och organisation, huvudmannens stöd och stationens organisatoriska placering.
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3. Process och kriterier för initiering av nya experiment
Vid satsningar på nya experiment inom SITES behövs en process för att initiera nya förslag
liksom kriterier för att utvärdera förslag.
Processen kan initieras på flera sätt:

Forskare/forskargrupper kan inkomma med förslag till SITES
Workshops initierade av SITES kan leda fram till förslag
Stationsföreståndarna kan inkomma med förslag till SITES

Beredningen görs av sekretariatet med hjälp av extern expertis.

Vid en sammanvägd bedömning av en nysatsning kommer de generella kriterierna (se p. 2) att
beaktas. Kriterier som bör vara uppfyllda för en nysatsning inom SITES är att satsningen ska:
•
•
•
•

•
•
•
•

omfatta flera stationer inom SITES
vara av brett nationellt intresse och internationellt intresse
ge förutsättningar för högkvalitativ forskning
kunna utnyttjas av ett flertal forskargrupper/användare med högt kvalificerade
forskningsprojekt
ha en långsiktig planering för vetenskapliga mål
ha en långsiktig planering för finansiering (uttalat stöd från huvudmannen)
ha en långsiktig planering för utnyttjande
vara öppet och enkelt tillgängliga (gäller även tillgång till insamlade data)

Ett ytterligare kriterium vid bedömning är:
•

genomförbarhet och kostnad (inklusive uppgift om eventuell medfinansiering)

Tidsplan (2014):
1 oktober

Förslag inlämnas från forskare/workshops/stationsföreståndare

oktober-november

Sakkunnigbedömning

7 oktober

26 november

februari 2015 (senast)

Sakkunniga utses vid styrelsemötet

Bedömningen diskuteras i styrelsen; ev. kompletteringar begärs in

Prioritering och beslut
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