
2018-09-03 

 

Göteborgs centrum för hållbar utveckling 1 (3) 
Aschebergsgatan 44, Box 170, 405 30 Göteborg 
031 786 00 00 
www.gu.se 
 

 

Göteborgs centrum för hållbar utveckling  
Jan Pettersson 
janp@chem.gu.se  

UTLYSNING  
E 2018/473 

Utlysning Göteborgs universitets interna klimatfond  
för verksamhetsår 2019 
 
Göteborgs universitet har som målsättning att minska de totala utsläppen av koldioxid från 
tjänsteresor per helårsanställd till 2019 jämfört med 2015 och klimatkompenserar för 
flygresor i tjänst sedan 1/7 2011. Rektor fattade ett nytt beslut om GU klimatkompensation 
och klimatfond 30/5 2016 (Protokoll, Rektorssammanträde 2016:10 § 1 M2016/13). Rektor 
beslutade bl. a: 

- att klimatkompensation för universitetets flygresor i tjänsten ska 
fortsätta 

- att fortsatt tillämpa ”polluter pays principle” vilket innebär att 
klimatkompensationen betalas av den som betalar för flygresan. 

- att avgiften fortsatt ska vara 118 SEK för enkel resa med flyg 
- att medel från klimatkompensationen går till universitetets interna fond 

för utsläppsreducerande åtgärder, kallad ”GU interna klimatfond”. 
 
Syftet med klimatfonden är att möjliggöra för forskare, lärare, studenter och övriga anställda 
att aktivt delta i GU:s arbete med att minska universitetets klimatpåverkan. 
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Ansökan och beslut om tilldelning 
Fram till den 9 november 2018 kan anställda och studerande vid Göteborgs universitet 
ansöka om medel från klimatfonden för projekt som direkt eller indirekt bidrar till minskad 
klimatpåverkan från universitetets verksamhet. Ansökan kan göras av anställda och 
studenter via institution eller annan enhet vid Göteborgs universitet. Ansökningarna bedöms 
av en bedömargrupp bestående av representanter från verksamheten. Föreståndare för 
Göteborgs centrum för hållbar utveckling ansvarar för att administrera och utveckla GU 
interna klimatfond och fonden administreras av samordnare vid Göteborgs centrum för 
hållbar utveckling. Rektor fattar beslut om tilldelning av medel. 

Kriterier  
Medel från fonden kan ges till projekt som direkt eller indirekt bidrar till att minska 
universitetets klimatpåverkan. Det kan exempelvis röra sig om åtgärder för minskad 
energianvändning, etablering av förnybar energi, möjliggörande av klimatanpassat resande 
så som resfria möten. Medel kan också beviljas till projekt som innebär indirekt klimatnytta 
genom exempelvis forskning, utbildning, seminarier, informationsspridning. 

Medel beviljas enbart projekt som inte kan genomföras utan ekonomiskt tillskott från 
fonden. Det beviljade beloppet betalas ut efter att rektor fattat beslut om tilldelning. 
Projektledaren ansvarar för att redovisa projektets innehåll och kostnader enligt anvisningar 
innan 2019 års slut. Om sökanden har möjlighet till medfinansiering ska detta anges i 
ansökan. Medel beviljas inte projekt som redan är genomförda.  

Projektet bör påbörjas och avslutas under 2019. För projekt som beräknas pågå under längre 
tid görs en avrapportering vid årets slut, och en slutrapport när projektet är genomfört. Om 
projektet beräknas pågå under en längre tid skall detta anges i ansökan. 

Obs! I de fall där man vill söka pengar för olika åtgärder kan det vara en fördel att göra flera 
ansökningar.  

Vid bedömning av inkomna ansökningar läggs särskild vikt vid följande: 

• Klimatrelevans/effektivitet – Projektets klimatrelevans och effektivitet. 
 
• Nytänkande/innovation – Görs någonting nytt som kan spridas som ett gott 
exempel till andra? 
 
• Genomförbarhet – Projektets genomförande och möjlig måluppfyllelse. 

Ekonomi 
Efter att projektet beviljats medel ansvarar projektledaren för att skicka en intern faktura på 
det samlade beviljade beloppet till GMV. Vidare instruktioner för internfakturering kommer 
med beslut om tilldelning av medel. Klimatfonden ersätter uppkomna kostnader enligt 
ansökan inklusive indirekta kostnader.   
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De medel som eventuellt inte används skall betalas tillbaka till fonden i samband med att 
projektet avslutas.  

För 2019 finns cirka 2,2 miljoner kr att söka.   

Möjlighet för studenter att ansöka 
Studenter som vill ansöka om medel ur klimatfonden hänvisas till sin institution eller fakultet 
beroende på om projektet huvudsakligen ska genomföras på en institution eller omfattar en 
hel fakultet. För projekt som berör hela universitetet ombeds studenter att kontakta 
handläggare för klimatfonden vid Göteborgs centrum för hållbar utveckling.  

 
Viktiga datum 2018 
12 september 2018  Utlysning av klimatfonden avseende 2019 

9 november 2018  Sista datum för ansökan 

13 december   Rektor beslut om tilldelning 

16 januari 2019  Beslut om tilldelning meddelas  

 

Ansökan och blankett 
Ansökan till klimatfonden för verksamhetsår 2019 görs senast den 9 november 2018 via 
bifogad blankett, signerad av prefekt/motsvarande.  
Ansökan skickas med e-post till fredrik.hogberg@gu.se  

Sökanden delges beslut senast den 16 januari 2019.  

Välkommen med din ansökan! 
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