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Handläggningsordning för inrättande av 
Universitetsgemensam 
Forskningsinfrastruktur vid Göteborgs 
universitet 
Denna handläggningsordning gäller den forskningsinfrastruktur vid Göteborgs universitet som inrättas som 
Universitetsgemensam Forskningsinfrastruktur vid Göteborgs universitet.  

Årlig ansöknings- och inrättandecykel 
• November: deadline för fakulteterna att lämna in ansökan för ny Universitetsgemensam 

Forskningsinfrastruktur vid Göteborgs universitet, enligt nedan. 
• November - december: beredning och prioritering av inkomna förslag. 
• Januari: rektor fattar beslut om inrättande av ny Universitetsgemensam Forskningsinfrastruktur vid 

Göteborgs universitet.  
• Våren: nyinrättad Universitetsgemensam Forskningsinfrastruktur vid Göteborgs universitet lämnar 

in finansieringsplaner i enlighet med universitetets ordinarie budgetcykel (utkast ska ingå i ansökan, 
se nedan). 

• Hösten: nyinrättad Universitetsgemensam Forskningsinfrastruktur vid Göteborgs universitet lämnar 
in handlings- och verksamhetsplaner i enlighet med universitetets ordinarie planeringscykel (utkast 
ska ingå i ansökan, se nedan). 

• Hösten: nyinrättad universitetsgemensam Forskningsinfrastruktur vid Göteborgs universitet lämnar 
in eventuella investeringsplaner i enlighet med universitetets ordinarie budgetcykel. 

Ansökans innehåll  
Ansökan för att bli en Universitetsgemensam Forskningsinfrastruktur vid Göteborgs universitet ska innefatta 
nedanstående. 

1. Beskrivning av forskningsinfrastrukturen inklusive dess unicitet i landet 
2. Beskrivning av hur följande kriterier uppfylls: 

− Är öppen för oberoende användare och kommunicerar detta på lämpligt sätt 
− Har en tydlig och transparent tillgänglighetsprincip där akademisk forskning kommer först och 

inom vilken prioritering görs på kvalitet 
− Erbjuder en basservice för att möjliggöra och underlätta användandet (vid behov) 
− Stödjer forskning av hög kvalitet. Ska även kunna användas för undervisning samt för 

samverkan med andra parter. 

3. Treårig handlingsplan (genomarbetat utkast) 
4. Treårig finansieringsplan (genomarbetat utkast) 
5. Beskrivning av användarbasen  
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6. Beskrivning av ev koppling till nationell och internationell forskningsinfrastruktur 
7. Beskrivning av de huvudsaklig forskningsområden som forskningsinfrastrukturen stödjer 
8. Godkännande från deltagande parter samt berörda institutioner och fakulteter 
9. Förslag på organisation avseende  

• Föreståndarens uppdrag (ansvar och befogenheter) och mandatperiod 
• Styrgruppens sammansättning (ledamöter och ordförande) uppdrag och mandatperiod 

10. Förslag på plan för uppföljning och utvärdering 
11. Kommunikationsplan (genomarbetat utkast) 

Ansökan skickas till rektor (rektor@gu.se). Frågor besvaras av forskningsrådgivare ansvarig för 
forskningsinfrastruktur på Forsknings- och Innovationskontoret.    

 


