
UTLYSNING AV RESEBIDRAG FÖR DELTAGANDE I MIRAI 2.0 
FORSKNINGS-OCH INNOVATIONSVECKA I JAPAN, NOVEMBER 2022 
 
Intsam etablerades 2017 och är en myndighetsgemensam samverkansgrupp för statliga 
finansieringsorgan1 med uppdrag att stärka och samordna forsknings- och 
innovationsfinansieringsinsatser med länder utanför Europa.  
 
Genom Intsam finns nu möjlighet att söka resebidrag för att delta i den forsknings- och 
innovationsvecka (MIRAI 2.0 Research and Innovation Week) som planeras i Fukuoka, Japan den 15–
18 november 2022. MIRAI 2.0 är ett samarbete mellan 20 svenska och japanska universitet med 
syfte att stärka relationen mellan Sverige och Japan inom utbildning, forskning och innovation. 
Tematiskt fokus för forsknings- och Innovationsveckan är Åldrande, Hållbarhet, Materialvetenskap, 
Artificiell Intelligens samt Innovation och Entreprenörskap. Resan kan kombineras med deltagande i 
fler event som planeras i anslutning till konferensen, däribland ett delegationsprogram med 
studiebesök i bland annat Tokyo och Fukuoka.  
 
Behörighetskrav  
Utlysningen är öppen för dig som är anställd vid ett svenskt lärosäte alternativt företag eller offentlig 
organisation och som vill delta i konferensen och samverka med aktörer i Japan.  
 
 

Finansiering: Maximalt resebidrag är 25.000 SEK. 
 
Bidraget får användas för att ersätta faktiska kostnader för resa (ekonomiklass flygbiljett samt lokala 
transporter till och från flygplats) samt logi. 
 
Ansökan 
Ansökan görs senast den 1 september 2022 genom detta onlineformulär: 
https://sunet.artologik.net/gu/Survey/17940   
 
 
Bedömning och urval 
Beredning och urval av ansökningar sker i två parallella spår; en för ansökningar från akademin och 
en för ansökningar från företag/offentliga organisationer. En till två sökande per företag/offentlig 
organisation välkomnas. För sökande från akademin finns ingen begränsning i antal sökande per 
lärosäte.  
 
Ansökningar bedöms utifrån följande kriterier: 

1. Potentialen att resan bidrar till den sökandes forskning/projekt/affärsmöjligheter genom att 
stärka existerande, eller bygga upp nya, nätverk/kontakter för framtida svensk-japanska 
samarbeten inom något av följande tematiska områden: 
- Åldrande 
- Hållbarhet 
- Materialvetenskap 
- Artificiell intelligens (AI) 
- Innovation & Entreprenörskap  

 
2. Potentialen hos den sökande och dess projekt att bidra till konferensens tematiska områden 

och/eller till MIRAI 2.0:s syften.  

 
1 Vetenskapsrådet, Vinnova, Forte, Formas, Energimyndigheten med STINT som observatör.  

https://sunet.artologik.net/gu/Survey/17940
https://www.mirai.nu/riweek2022/
https://www.mirai.nu/#our-mission


 

I urvalet för ansökningar från akademin premieras doktorander och forskare tidigt i karriären2 och 
för ansökningar från företag/offentliga organisationer prioriteras representanter från små och 
medelstora företag. Prioritet ges även för projekt som beviljats frömedel i Intsams utlysning under 
2021 om svensk-japanska samverkansprojekt Academia/Industry collaborations, max 1 deltagare per 
projekt.  

I urvalet eftersträvas balans mellan tematiska områden, kön, och universitets-
/organisationstillhörighet.   
 
Datum för beslut är den 26 september, 2022. Beslut om tilldelning av medel kan inte överklagas.  
 
Krav och rapportering för beviljade ansökningar 
På grund av osäkerheter med anledning av pågående COVID-19-pandemi är det ett krav att 
återbetalningsbara flygbiljetter samt logi bokas. 
 
Beviljade sökanden från företag/offentliga organisationer ska: 

• Skicka in startrapport och slutrapport via Vinnovas ansökningsportal.  
 
Beviljade sökanden från akademi ska: 

• Skicka in kort reserapport och kostnadsrapportering via epost till Göteborgs universitet 
mirai@gu.se   

 
Viktiga datum 2022:  
Informationsmöte Vinnova: 24 maj 
Ansökan öppnar: 1 juni  
Ansökan stänger: 1 september 
Datum för beslut: 26 september  
 
Planerade aktiviteter i Japan 13-18 november, 2022 

• Mottagning på svenska ambassaden i Tokyo 
• Delegationsprogram med studiebesök i bland annat Tokyo och Fukuoka  
• MIRAI 2.0 Research and Innovation Week i Fukuoka: 15-18 november 

 
 
Vem läser er ansökan?  
Ansökningar från akademin kommer bedömas av en beredningsgrupp bestående av representanter 
från Vetenskapsrådet, MIRAI 2.0 med flera. 
 
Ansökningar från företag/offentliga organisationer kommer bedömas av en beredningsgrupp 
bestående av representanter från Vinnova, Teknikföretagen, Hitachi Power Grids, Japans ambassad i 
Sverige och Kungl. Ingengörsvetenskapsakademien (IVA). 
 
Inkommande ansökningar blir allmänna handlingar. 
 
 
 

 
2 I.e. forskare som avlagt doktorsexamen för mindre än 7 år sedan 

mailto:mirai@gu.se
https://www.mirai.nu/wp-content/uploads/2021/06/Call-for-funding-applications.pdf



