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Kalmar och Växjös stora Linnéstipendium för
forskning inom ekologisk hållbar utveckling –
beslut om permanentning och revidering av
riktlinjer och kriterier
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att permanenta forskningsstipendiet vid namn
”Kalmar och Växjös stora Linnéstipendium för forskning inom ekologisk
hållbar utveckling”.
Kommunfullmäktige antar reviderade riktlinjer och kriterier för stipendiet
enligt arbetsgruppens förslag.
Kommunstyrelsen ges rätt att göra mindre justeringar i riktlinjer och kriterier
för stipendiet.
Bakgrund
I samband med Linnéuniversitetets bildande kom Kalmar och Växjö
kommuner överens om att instifta ett forskningsstipendium för att stödja det
nya universitetets arbete inom ekologisk hållbar utveckling. Stipendiets namn
är ”Kalmar och Växjös stora Linnéstipendium för forskning inom ekologisk
hållbar utveckling”. Stipendiet var kommunernas invigningspresent till
universitetet. Kommunerna har avsatt 250 000 kronor vardera under
2011-2015 år till stipendiet.
Följande pristagare har utsetts:
2011
2012
2013
2014

Fabio Kaczala för vattenrening, att minska föroreningarna i
avloppsvatten.
Anna Augustsson och Monika Filipsson för hållbart glasrike
Jörgen Forss för kartläggning och optimering av
vattenbehandling vid Lessebo bruk.
Elin Lindehoff för mikroalger som vattenrenare.
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2015

Eva Kumar för vattenrening runt glasbruken genom nanoteknik
Eva Kumar avstod senare sitt stipendium på grund av flytt.
Truong Nguyen för Costs, primary energy use and CO2 emission
of heat supply options for energy-efficient buildings.

Stipendiaterna har redovisat sina forskningsprojekt genom föreläsning i
samband med Linnéuniversitetets akademiska högtid efterföljande år.
En arbetsgupp bestående av representanter från Kalmar och Växjö kommuner
samt Linnéuniversitetet föreslår att forskningsstipendiet permanentas. Vidare
har arbetsgruppen tagit fram reviderade riktlinjer och kriterier för stipendiets
utdelande, baserat på 5 års erfarenheter, enligt bilagor.

Alexandra Petrakou
universitetsstrateg

Bilagor
- Riktlinjer och kriterier från och med 2016 med markerade ändringar.
- Riktlinjer och kriterier från och med 2016 utan markeringar.
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Forskningsstipendium – Ekologisk hållbar utveckling.
Kriterier, ansökningskrav och organisation.

Namnförslag
Kalmar och Växjös Stora Linnéstipendium för forskning inom ekologisk hållbar utveckling.
Övergripande syfte
Stipendiet syftar till att stödja Linnéuniversitetets forskning inom hållbar ekologisk utveckling. Stipendiet är avsett för tillämpad forskning som bidrar till
minskad miljöpåverkan.
Behörighet
Sökanden skall vara verksam inom något av ovan nämnda ämnesområden vid
Linnéuniversitet såsom doktorand och vara i slutskedet av doktorandstudierna
med planerad disputation eller disputerat vid Linnéuniversitet, varefter en tidsperiod på max fyra år ska förflutit. Forskningsprojektet för vilket stipendiet
söks ska bedrivas vid Linnéuniversitetet.
Stipendiet kan sökas av enskild person eller grupp.
Bedömningskriterier
Vid bedömning av kommer följande huvudkriterier att beaktas:









Vetenskaplig kvalitet och potential i tidigare forskning såväl som den
planerade.
Synliggörande av de långsiktiga konsekvenserna för människa och
miljö.
Potential att väsentligt bidra till minskad miljöpåverkan.
Relevans inom forskningsområdena miljö, miljöteknik eller biomedicin
Innovationsgrad.
Praktisk tillämpning inom regionen.
Projekt som genomförs i samverkan med näringsliv och/eller offentlig
sektor.
Genusperspektivet bör beaktas där så är relevant.

Ledigkungörelse
Det är Linnéuniversitetet som årligen ledigkungör stipendiet. under den aktuella femårsperioden.
Ansökningarna ställs till Linnéuniversitetets stipendiekommitté/ stipendiesekreterare.

Kommunledningskontoret
Adress Box 611, 39126 │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │

2 (2)
Ansökan
Till ansökan fogas en sammanfattning av aktuellt forskningsprojekt, ett kort
Curriculum Vitae och en meritförteckning (akademiska meriter).
Ansökningar från doktorander skall åtföljas av handledarintyg, som ger en redogörelse för i vilken takt forskningsarbetet/doktorandstudierna fortskrider.
Intyget skall innehålla en värdering av den sökande. Till ansökan bör fogas
försäkran från institutionsledningen att nödvändig infrastruktur i form av lokaler etc. för forskningen kan tillhandahållas.
Sökanden ska om behov och önskemål finns kunna kombinera forskning med
undervisning.
En preliminär budget för hur man avser att disponera stipendiesumman bör
ska medfölja ansökan.
Ansökan gäller för ett år i taget. Stipendiet kan tillfalla samma stipendiat mer än
ett år.
Stipendiejury
Stipendiejuryn utser stipendiat/er. Juryn består av ordföranden i kommunstyrelsen i Kalmar respektive Växjö kommun (eller ersättare som utses vid behov), rektor eller prorektor Linnéuniversitet samt två representanter från näringslivet. Representanter från näringslivet utses av respektive kommun.
Beredningsgrupp Bedömningsgrupp
Linnéuniversitetets stipendiekommitté är beredningsgrupp och utser externt
och internt sakkunniga för bedömning och rangordning av de inkomna ansökningarna.
Utbetalning
Stipendiebeloppet betalas ut till Linnéuniversitetet som är projektägare.
Linnéuniversitetet har rätt att ta ut max 30% för overheadkostnader som täcker
projektets infrastruktur. Linnéuniversitetet anställer stipendiaten under projekttiden.
Utdelning
Sker i samband med akademisk högtid, vartannat år i Växjö och vartannat i
Kalmar.
Diplom
Delas ut till stipendiaten tillsammans med stipendiebeloppet.
Avrapportering
Stipendiaten förväntas avrapportera ska på begäran redovisa sitt stipendiatår i
respektive kommun form av skriftlig rapport samt en öppen föreläsning samt
genom en öppen föreläsning.
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Ansökningar från doktorander skall åtföljas av handledarintyg, som ger en redogörelse för i vilken takt forskningsarbetet/doktorandstudierna fortskrider.
Intyget skall innehålla en värdering av den sökande. Till ansökan bör fogas
försäkran från institutionsledningen att nödvändig infrastruktur i form av lokaler etc. för forskningen kan tillhandahållas.
Sökanden ska om behov och önskemål finns kunna kombinera forskning med
undervisning.
En preliminär budget för hur man avser att disponera stipendiesumman ska
medfölja ansökan.
Ansökan gäller för ett år i taget. Stipendiet kan tillfalla samma stipendiat mer än
ett år.
Stipendiejury
Stipendiejuryn utser stipendiat/er. Juryn består av ordföranden i kommunstyrelsen i Kalmar respektive Växjö kommun (eller ersättare som utses vid behov), rektor eller prorektor Linnéuniversitet samt två representanter från näringslivet. Representanter från näringslivet utses av respektive kommun.
Beredningsgrupp
Linnéuniversitetets stipendiekommitté är beredningsgrupp och utser externt
och internt sakkunniga för bedömning och rangordning av de inkomna ansökningarna.
Utbetalning
Stipendiebeloppet betalas ut till Linnéuniversitetet som är projektägare.
Linnéuniversitetet har rätt att ta ut max 30% för overheadkostnader som täcker
projektets infrastruktur. Linnéuniversitetet anställer stipendiaten under projekttiden.
Utdelning
Sker i samband med akademisk högtid, vartannat år i Växjö och vartannat i
Kalmar.
Diplom
Delas ut till stipendiaten tillsammans med stipendiebeloppet.
Avrapportering
Stipendiaten ska på begäran redovisa sitt stipendiatår i respektive kommun
samt genom en öppen föreläsning.

