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Handläggningsordning för kvalitetsstöd 
för och kvalitetsgranskning av 
ansökningar till EU:s regionala 
strukturfonder vid NMT 
Fastställd av fakultetsnämnden 2015-10-07, reviderad 2016-03-23, 2016-12-
14 och 2022-06-07. 

1. Bakgrund 
Inför första utlysningen av EU:s regionala utvecklingsfond, 
programperioden 2014–2020 införde fakulteten en intern 
förgranskningsprocess i syfte att säkerställa den vetenskapliga kvaliteten i 
projektens vetenskapliga kärna och uppfyllande av gällande kvalitetskrav 
för användning av fakultetens medel. Processen syftar också till att skapa 
så bra förutsättningar som möjligt för att ansökan ska uppfylla 
Tillväxtverkets krav på samproduktion och tillväxt. Inför första 
utlysningen i programperioden 2021–2027 har fakulteten gjort en översyn 
av kvalitetsprocessen.  

2. Process för prioritering av ansökningar 
Fakultetens kvalitetsstödjande process av projektansökningar till EU:s 
regionala fonder består av två delar. Dels en prioritering och granskning 
som syftar till att besluta om vilka ansökningar som får skickas in till 
Tillväxtverket. En andra prioriteringsomgång genomförs efter att 
ansökningarna lämnats in till Tillväxtverket och sker om fakultetens 
prioritering efterfrågas av lärosätet, Tillväxtverket eller av 
Strukturfondspartnerskapet. 

3. Fakultetens förgranskningsprocess av 
projektansökningar 
Fakultetens förgranskningsprocess består av ett antal hållpunkter: 

1. Anmodan till forskarna att skicka in intresseanmälan med 
huvudsaklig forskningsfråga och tänkt målområde. Intresseanmälan 
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ska följa Tillväxtverkets mall för beskrivning av tidig projektidé och 
innehålla bland annat projektmål, målgrupp, förväntade resultat, 
tänkta samarbetspartners och medfinansiärer. Anmälan ska även 
innehålla deltagande forskargrupper vid Mittuniversitetet, projektets 
omslutning i Mkr samt motivering av långsiktig betydelse för 
lärosätet såväl vetenskapligt som ekonomiskt. 
 
Vidare information om processen skickas endast ut till de som anmält 
intresse. 
 

2. Hearing institutionsvis med fakultetens dekan och kansli, 
projektledare och ledning för berörd institution.  
 
Dekan beslutar om vilka projekt som tillåts gå vidare i processen. 
 

3. Inlämning av fullständig ansökan för vetenskaplig granskning och 
granskning avseende uppfyllelse av programmålen. Granskning 
utförs av externa experter. Format för granskning hanteras av 
fakultetskansliet. 
 

4. Hearing och dialog med fakultetens ledning, handläggare från 
Tillväxtverket, Region Jämtland Härjedalen och Region 
Västernorrland.   

Resultaten från extern granskning utgör grund för om ansökan får lämnas 
in till Tillväxtverket.  

Resultaten från granskningen kommer tillsammans med den slutliga 
ansökan och hearing med Tillväxtverket och regionerna att utgöra 
underlag för en eventuell andra prioriteringsomgång av fakultetsnämnden. 

Fakultetsnämnden får kontinuerlig lägesrapportering om det löpande 
arbetet med ansökningar i förgranskningsprocessen samt beslut om 
beviljade respektive avslagna ansökningar.  
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4. Prioritering av projektansökningar efter att 
ansökningsomgången avslutats  
Prioritering efter att ansökningarna lämnats in görs i förekommande fall 
om fakultetens prioritering efterfrågas av lärosätet, Tillväxtverket eller av 
Strukturfondspartnerskapet. Prioritering görs utifrån följande kriterier: 

• Projekt med en god balans mellan deltagande företags engagemang 
och projektets storlek i förhållande till Tillväxtverkets ambitioner och 
indikatorer. 

• Projekt som är av central långsiktig betydelse för verksamheten. 

• Projekt som bedömts ha hög vetenskaplig kvalitet och hög relevans 
av den vetenskapliga frågeställningen för tillväxt och regional 
utveckling prioriteras. 

• Projekt som med avseende på tillväxt och måluppfyllelse1 bedöms ha 
god relevans för medverkande företag och regionen prioriteras 

• Projekt som bedöms kunna leda till goda resultat och effekter 
avseende tillväxt, horisontella kriterier och måluppfyllelse1 

prioriteras. 

1) med måluppfyllelse avses både projektets och programmets mål. 

 

5. Tidplan för fakultetens förgranskningsprocess 
Tid till deadline Moment 

18 veckor Anmodan att lämna in intresseanmälan.  

17–15  Hearing med fakultetens ledningsstab 

10 Inlämning av fullständig ansökan 

9–4 Extern granskning av ansökan, ev. revidering 

4–3 Dialog/hearing med fakultetens ledning, Tillväxtverket samt 
regioner. 

0 Ansökan lämnas in till Tillväxtverket 

 Nämnden beslutar ev. om prioritering av inlämnade ansökningar 

 


	Handläggningsordning för kvalitetsstöd för och kvalitetsgranskning av ansökningar till EU:s regionala strukturfonder vid NMT
	Publicerad: 2022-06-07
	Beslutsfattare: Fakultetsnämnden för naturvetenskap, teknik och medier.
	Ansvarig funktion: Fakultetskansliet
	Handläggare: Fanny Burman
	Beslutsdatum: 2022-06-07
	Giltighetstid: Tillsvidare
	Senaste översyn: 2016-12-14
	Sammanfattning: Process för kvalitetsstöd för och kvalitetsgranskning av ansökningar till EUs regionala strukturfonder vid Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier.
	Tidigare versioner: MIUN 2016/3 - 2016-03-23

	Handläggningsordning för kvalitetsstöd för och kvalitetsgranskning av ansökningar till EU:s regionala strukturfonder vid NMT
	1. Bakgrund
	2. Process för prioritering av ansökningar
	3. Fakultetens förgranskningsprocess av projektansökningar
	4. Prioritering av projektansökningar efter att ansökningsomgången avslutats
	5. Tidplan för fakultetens förgranskningsprocess


