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Ansökan görs i Prisma

• Prisma är ett nytt system som är utvecklat

för och av forskningsråden Formas, Forte 

och Vetenskapsrådet

• Här kan du söka bidrag och hantera dina 

beviljade bidrag

• Adressen dit är: 

https://prisma.research.se





Organisation/Medelsförvaltare

• För att kunna skicka in en ansökan, måste 

det finnas en organisation som man kan

koppla sin ansökan till

• Det behövs en ansvarig på organisationen 

som skapar ett organisationskonto

• I vanliga fall kan det ta upp till två veckor att 

skapa ett organisationskonto, men vi ska 

snabba på processen för denna utlysning





Skapa organisationskonto:

Maila 

elisabeth.tejme@formas.se

att ni har skickat in 

förfrågan om 

organisationskonto, och att 

det gäller utlysningen för 

Smart Built

mailto:elisabeth.tejme@formas.se


Skapa personkonto 

steg 1: Klicka här



Skapa personkonto 

steg 2: Klicka här



Skapa personkonto 

steg 3: Skaffa ORCID



Skapa personkonto 

steg 3: Gå in på

http://orcid.org och 

skapa ett ORCID

http://orcid.org/


Skapa personkonto 

steg 4:

Fyll i era 

personuppgifter flik för 

flik. I det ingår att lägga 

in CV-uppgifter och 

registrera 

personkontot.





Medsökande

• Eventuella medsökanden behöver också ha 

ett konto i Prisma

• Be dem skapa ett personkonto, inklusive 

ORCID

• Därefter kan ni bjuda in dem via Prisma

• Observera att det är väldigt viktigt vilken e-

postadress som används, man kan bara ha 

en e-postadress kopplad till sitt personkonto, 

och det är till den e-postadressen som 

inbjudan skickas



Därefter, leta upp 

utlysningen när 

den har öppnat 

och läs igenom 

utlysningstexten



Och börja skriv 

ansökan, flik för flik.



Signering

• När ansökan är registrerad och utlysningen 

har stängt, har organisationen 7 dagar på sig 

att signera ansökan, för att visa att 

organisationen stödjer ansökan

• Den organisationsansvarige/ 

signeringsansvarige får ett mail om denna 

uppgift



1. Skicka förfrågan om organisationskonto 

(meddela Formas att förfrågan skickats i 

Prisma)

2. Skapa ORCID

3. Skapa och registrera personkonto

4. Be eventuella medsökande att skapa och 

registrera personkonto

5. Skriv ansökan

6. Registrera ansökan

7. Signera ansökan som organisation

Punkt 1-4 kan göras redan nu, innan 

utlysningen öppnat

Sammanfattning



Det viktigaste av allt…

Smart Built i Prisma



Det viktigaste av allt…

Börja i tid!!!

Smart Built i Prisma


