
Vad gör jag när jag får ett 
forskningsprojekt beviljat? 
Diarieför ansökan och beslut 
Skicka in det formella beslutet om beviljade medel till registrator@hb.se. 

Obs! Du ska också skicka in din forskningsansökan så att den diarieförs före beslutet. 

Detta ska finnas med i diariet innan ett forskningsprojekt avslutas: 
1. Forskningsansökan 
2. Beslut om beviljade medel/eller beslut om avslag 
3. Ev. kontrakt/villkorsbilaga 
4. Ev. rekvisitioner 
5. Ev. delrapporter 
6. Slutrapport 
7. Ev. beslut om godkänd slutrapport 

Kontakta ekonom 
Ta kontakt med kontaktpersonen i ekonomifrågor på din sektion och meddela att du har fått 
finansiering till ett forskningsprojekt. Här ser du vem det är: hb.se/Anstalld/For-mitt-
arbete/Administrativt-stod/Ekonomi/ 

Om projektet finansieras inom EU:s ramprogram för forskning och innovation (Horisont 2020), ska du 
meddela Grants and Innovation Office, hb.se/gio för kontraktshantering. 

Publicera på hb.se 
Information om projektet ska upp på hb.se så att det kan kopplas till din forskarprofil och ditt 
forskningsområde osv.  

Information som behövs:  

• Namn* 
• Kort beskrivning av syfte och metod på svenska och engelska* 
• Vilka forskare som ingår + vem som är projektledare* 
• Start- och slutdatum* 
• Finansiär* 
• Diarienummer 
• Webbplats 
• Nyckelord 
• Samarbetspartner 
• Ämne 
• Forskningsområde 
• Forskningsprogram 
• Centrumbildning 
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• Forskargrupp 

*Måste finnas med 

Du kan lägga in informationen själv om du har gått en introduktion i webbverktyget via 
Kommunikation. Annars får du hjälp att göra uppdateringarna genom att skicka in underlaget till 
kommunikation@hb.se 

Obs! Arbetet är inte klart för att man lägger in information när projektet är beviljat. Det är viktigt att 
löpande uppdatera sidan med rapporter, ändringar i medarbetare, när projektet förekommer i media 
osv.  

Tips till nyhet/pressmeddelande 
Ett nytt forskningsprojekt är ofta intressant att sprida som nyhet på vår webb och ibland även som 
pressmeddelande. Skicka gärna ett mejl till kommunikation@hb.se även om detta. 
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