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Beslut 

 

22.12.2022 

 

Prorektor (forskning)    ÅA/1457/02.02.03/2022 

 

 

Ärende Utlysa ansökningsomgången för att utse interna spetsenheter 
inom forskning för perioden 2024-2028 

Handläggare:  Ole Karlsson, kvalitetskoordinator 

Föredragande: Mats Lindfelt, direktör för forskningsservice 

Stiftelsen för Åbo Akademi har sedan 2006 finansierat Åbo 
Akademis satsning på interna spetsenheter inom forskning. 
Avsikten med programmet är att utveckla starka 
forskningsmiljöer med bättre möjligheter att nå framgång i 
kampen om konkurrensutsatt, extern forskningsfinansiering. 
Finansieringen för de nuvarande spetsenheterna (fjärde 
omgången) tar med covidförlängning slut i början av 2024. 
Stiftelsen har utlovat specificerad finansiering för spetsforskning 
fram till 2028. 

Under 2022 har en utvärdering utförts av Ruth Illman och Linda 
Annunen vid Stiftelsen för Åbo Akademi. Målet var att utreda om 
spetsenhetsprogrammet ska fortsätta eller om 
forskningsfinansieringen borde fördelas på något annat sätt. 
Utredningen visade att forskarna vid Åbo Akademi var nöjda med 
den interna spetsenhetssatsningen och önskade att programmet 
fortsätter i sin nuvarande form.  

Med anledning av utredningens resultat föreslås att spetsenhets-
programmet fortsätter i sin nuvarande form för en ny 
femårsperiod. Ansökningsomgångens process och krav, särskilt 
utvärderingskriterierna för att rangordna ansökningarna, fastslås i 
ansökningsomgångens utlysning (bilaga 1).  
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Beslut: Prorektor för forskning beslutar att utlysa en ansökningsomgång 
för att utse spetsenheter inom forskning. De utsedda 
spetsenheterna får finansiering för perioden 1.1.2024-
31.12.2028. Ansökningsomgången genomförs enligt den process 
och med de krav och kriterier som beskrivs i ärendets bilaga 1.  

 

 Reko Leino 

 Prorektor 

 

Bilagor:  Bilaga 1 Ansökningsprocess med krav och kriterier 
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