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KULTURARVSKADEMIN OCH
CENTRUM FÖR KRITISKA KULTURARVSSTUDIER (CCHS)

Kulturarvsakademins utvecklingsmedel 2020
Kulturarvsakademin har fokus på människors behov av delaktighet och inkludering i frågor som
rör kulturarvet. Det övergripande temat för akademin är kulturarvet som resurs för en socialt
hållbar utveckling. Kulturarvsakademin ska fungera som en bro mellan kulturarvsaktörer i Västra
Götaland, akademi och praktik, där relevanta perspektiv kan mötas kring forskning och
verksamhetsutveckling.
Målet med utlysningen
Kulturarvsakademin utlyser medel för att stimulera samverkan mellan olika kulturarvsaktörer och
universitet. För 2021 har Kulturarvsakademin temat kulturarv för framtiden och vi vill att
ansökan relaterar till temat. Samarbetet ska leda till ömsesidiga resultat och nyttor. Utlysningen är
en del av Centrum för kritiska kulturarvsstudier (CCHS) verksamhet och satsning på ökad
samverkan med externa aktörer inom sitt verksamhetsfält.
Vem kan söka?
Anställda vid Göteborgs universitet kan söka medel under förutsättning att det sker i samverkan
med person med anknytning till institution inom kulturarvssektorn. Även masterstudenter och
doktorander kan söka tillsammans med extern kulturarvsaktör. Den externa kulturarvsaktören
måste anges med namngiven person. Anställda vid annat universitet/högskola än Göteborgs
universitet kan endast ingå i ansökan som en tredje part.
Vad kan man söka för och hur mycket?
Man kan söka för konferensavgift, reskostnad, hotellkostnad för t ex konferens, workshop,
arkivbesök, uppehållskostnad för artikelskrivande, projektskrivande etc. Inga lönemedel utgår.
En summa om totalt 30 000 SEK kan sökas och avser direkta kostnader. Overheadkostnader i
enlighet med respektive institutions påslag tillkommer och ska inte tas med i ansökan.
Projektbeskrivning
Projektförslaget beskrivs i nedanstående ansökningsformulär för Kulturarvsakademins
utvecklingsmedel 2020.

Kulturarvsakademin/Centrum för kritiska kulturarvsstudier vid Institutionen för historiska studier
Postadress: Box 200, 405 30 Göteborg
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Bedömning av ansökan
Ansökningar kommer att bedömas av CCHS (Centre for Critical Heritage Studies) och
Kulturarvsakademins samverkansgrupp med hänsyn till följande kriterier, utan inbördes
rangordning:
•
•
•

Förväntad nytta/användbarhet för stärkande av samverkan mellan forskning och
kulturarvssektorer
Överensstämmelse med utlysningens mål
Projektets genomförbarhet inom den givna projekttiden

Beslut om medel kan inte överklagas.
Villkor
Ansökan ska ha stöd från respektive sökandens prefekt/chef/handledare och intygas nedan.
Bekräftelse för CCHS-stöd ska anges i alla händelser där projektresultatet publiceras; all
onlineinformation om projektet ska innehålla en hyperlänk till CCHS-webbplats
(https://www.gu.se/en/critical-heritage-studies).
Återrapportering
Projekt som erhåller medel ska medverka och presentera sitt projekt vid Kulturarvsakademins
arrangemang Forum Kulturarv 8 – 9 november 2021. Redovisning av samverkansprojektet kan
med fördel även ske vid respektive institution eller verksamhet.
Redovisning ska dessutom ske i form av en forskningsaffisch (Powerpoint och pdf) fritt
tillgänglig för Kulturarvsakademins och CCHS aktiviteter.
Information för eventuell spridning genom CCHS, hemsida, nyhetsbrev mm, skickas till
chs@history.gu.se.
Ta emot medel
Om din ansökan beviljats medel kommer du att få ett e-postmeddelande med bekräftelse och
anvisningar för erhållande av medel.
Medlen ska vara förbrukade och redovisas senast ett år efter att ansökan beviljats.
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ANSÖKNINGSFORMULÄR KULTURARVSAKADEMINS UTVECKLINGSMEDEL 2020
Huvudsökanden ska till denna ansökan bifoga CV (max 2 sidor i pdf-format).
1. Sökande (samtliga fält skall fyllas i)
Huvudsökande (GU)

Sökande 2 (Kulturarvsaktör)

Namn:
Institution el
motsvarande:
E-post:
Tel:
Intygar att ansökan
har stöd från min chef
(ange namn)
Om student, ange
program/utbildning:

2. Eventuell annan sökande (om aktuellt)
Namn

Institution/museum etc

3. Projektförslag
Titel:
Startdatum:

Slutdatum:

Kort sammanfattning av projektet (max 1400 tecken inkl mellanslag)
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(Projketbeskrivning forts)

Syfte/metod

Förslag på aktiviteter/utförande

Planerat utfall/samhällelig impact/mervärde för samverkan

Tidsplan

Referenser

Webbadress för kompletterande information (frivilligt)

4 (5)

4. Medel
Sökt summa (exklusive OH):
Kostnadsberäkning

5.Villkor för medel
Jag accepterar följande villkor, vi kan bara behandla din ansökan om du bockar av varje krav:
Jag bekräftar att min ansökan har stöd från den främsta sökandens direkta
prefekt/chef/handledare och att jag har diskuterat min ansökan med min avdelnings
ekonom
Jag förstår att aktiviteter/projektet och medel skall vara brukade inom ett år efter
ansökans accepterande.
Jag förstår att Kulturarvsakademin inte kan hantera tilldelade medel för min räkning,
och att ansvaret för medelsutbetalning hanteras genom huvudansökandes
heminstitution.
Om jag får medel fullföljer jag detta:
•
•
•

en kort projektbeskrivning för CCHS-webbplats skickas in inom tre månader
efter det att projektet har valts ut för finansiering
producera en forskningsposter (Powerpoint och PDF) fritt tillgänglig för
Kulturarvsakademins/CCHS -aktiviteter
presentera projektet vid Forum Kulturarv 2021

Huvudsökandes signatur
Underskrift

Datum för ansökan

Inlämning av ansökan
Ansökningar ska lämnas in via e-post tillsammans med CV (i pdf-format)
senast 29 januari 2021 kl 17.00.
Skicka till Kulturarvsakademins koordinator Anita Synnestvedt,
anita.synnestvedt@archaeology.gu.se
När du skickar in din ansökan, vänligen cc:a ditt e-postmeddelande till:
1) din prefekt/chef/handledare och
2) din ekonom.
Frågor
Alla förfrågningar riktas till Kulturarvsakademins koordinator Anita Synnestvedt,
anita.synnestvedt@archaeology.gu.se
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