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Principer för tilldelning av skräddarsydda stöd  
för konferenser, workshops och liknande  

1. Inledning 
Circus ska främja utvecklingen av nya tvärgående samarbeten inom Uppsala universitet med 
ett fokus på Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap. Ett inslag i detta är att 
ge kvalificerat stöd för att arrangera konferenser och workshops. Föreliggande dokument 
tydliggör principerna för hur detta stöd ska ges och har tagits fram av Circus vetenskapliga 
ledare med utgångspunkt i Circus instruktion och i diskussion med Circus styrelse. Styrelsen 
har ställt sig bakom dessa principer genom beslut 2022-04-04. 

2. Stödets syfte och inriktning 
Stödet syftar till att ge kvalificerat stöd till workshops och konferenser som har goda 
förutsättningar att utforska möjligheterna för, initiera eller fördjupa samarbeten över ämnes-, 
institutions- och fakultetsgränser inom Vetenskapsområdet för humaniora och 
samhällsvetenskap. Samarbeten som även inkluderar forskare verksamma inom något av de 
två andra vetenskapsområdena inom Uppsala universitet eller organisationer utanför 
universitetet kan också falla inom ramen för stödformen. Stödformen förväntas bidra till att 
öka intresset för, och kunskapen om, olika former av tvärgående samarbeten. 
 
En grundprincip är att stödet ges till initiativ som har behov av kvalificerat process- och 
administrativt stöd för att arrangera en konferens eller workshop. Stödet kan även täcka 
kostnader för måltider, lokaler och resor för inresande gäster. Stödet är emellertid inte ämnat 
för att i primärt finansiera evenemang. Därtill finns flera andra källor inom och utanför Uppsala 
universitet. 
 
Grundläggande kriterier för att komma i fråga: 

− Huvudsökande ska vara aktiv forskare inom Vetenskapsområdet för humaniora och 
samhällsvetenskap vid Uppsala universitet. Konferensen eller workshopen ska som regel 
involvera några andra forskare aktiva inom Vetenskapsområdet för humaniora och 
samhällsvetenskap vid Uppsala universitet. 

− Initiativet ska ha en tydlig ämnesöverskridande profil. Den specifika formen för det 
ämnesöverskridande samarbetet kan vara tvär-, mång- eller transdisciplinär. 

− Initiativet ska vara utformat så att det har goda förutsättningar att utveckla och stärka 
forskarkontakterna över ämnes-, institutions- och fakultetsgränser inom 
Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap. 

 

3. Stödets utformning 
Stödet inbegriper kvalificerat stöd från Circus kansli för att utforma, planera och genomföra 
workshopen eller konferensen. Därtill kan Circus bära kostnader för sådant som lokaler, 
måltider samt resor och logi för inresande gäster. Grundregeln är att den ekonomiska delen av 
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stödet administreras av Circus. Det sistnämnda innebär att kostnader relaterade till de aktuella 
aktiviteterna bärs av Circus. Ett beviljat stöd förutsätter att Circus och huvudsökande har 
kommit överens om en skattning av nödvändig arbetsinsats och förmodade kostnader. 
 

4. Ansökan, beredning och beslut  
Ansökan om stöd för en konferens eller workshop kan göras löpande. Den måste dock lämnas 
in senast 6 månader före evenemanget är tänkt att äga rum. 
 
Ansökan bör innehålla  

− En beskrivning av syftet med evenemanget och översikt över vilka som har tänkt att 
medverka. En översiktlig tidsplan som visar när viktigare saker behöver genomföras inför 
evenemanget. 

− En budget som skattar de viktigare kostnaderna. 
− En kort CV (max en sida) för huvudsökande. 
Circus evenemangshandbok innehåller flera tips som är användbara för att upprätta en ansökan, 
såsom kalkylstandarder för vanligt förekommande kostnader. 
 
Beredning och beslut 
Ansökningar bereds av Circus kansli, men externa referenser kan komma att användas om 
behov anses föreligga. För stöd till aktiviteter på en direkt kostnad på upp till 100 tkr kan beslut 
om stöd fattas av Circus föreståndare, medan ansökan med högre kostnader eller mycket 
betydande arbetsinsatser kräver ett beslut av Circus styrelse. 
 
Förutom de grundläggande kriterier som nämns under punkt 2, så behöver Circus även beakta 
två ytterligare aspekter när beslut om stöd ska fattas. 

− Circus har en begränsad kapacitet och kan i nuläget ge stöd på upp till två workshops och 
en konferens per termin. 

− Circus stöd till konferenser och workshops behöver över tid fördelas så att olika 
inriktningar och delar av Vetenskapsområdet åtnjuter detta stöd. 

 
Circus ska fortlöpande notera vilka ansökningar som inkommit och vilket beslut som fattas och 
på vilka grunder.  
 

5. Principer för genomförande och uppföljning 
Ett evenemang som givits stöd ska distribuera en kort enkät bland deltagarna. En kortfattad 
vetenskaplig slutredovisning ska inlämnas till Circus kansli senast tre månader efter stödet 
avslutats. 
 
Circus ska återkommande göra en sammanställning över vilka aktiviteter som genomförts, hur 
de förlöpt, liksom en översikt vilka ansökningar som inte beviljats. 
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