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Alla projektansökningar till alla finansiärer året runt där CEC deltar måste godkännas 
av föreståndaren Henrik Smith, minst två dagar innan deadline!  
NB. Alla ansökningar kräver en fullkostnadskalkyl (inklusive BECC/MERGE). 
 
För att göra administrationen effektiv och enkel för alla forskare, vänligen använd 
checklistan nedan för att se till att du inte missar några viktiga delar. 
 

 

□ 

Alla ansökningar där CEC deltar måste godkännas av föreståndaren Henrik 
Smith. Detta är fallet om (1) en forskare vid CEC är huvudansvarig eller 
medsökande, (2) ansökan innebär finansiering av tjänster vid CEC. Detta är 
fallet oavsett om ansökan innebär samfinansiering eller inte. 
 

Skicka en kort beskrivning per e-post till forskningskoordinator Marianne Hall 
minst en vecka före deadline med följande innehåll: 
- Preliminär titel 
- Sökande 
- En mening om  syfte/innehåll  
- Finansiär 
- Begärt belopp (ungefärligt)  
- Krävs medfinansiering?  
- Namn på alla namngivna personer som förväntas erhålla lön eller 

tjänster/positioner som förväntas skapas i och med ansökan (tex post-doc, 
doktorand) 

Marianne.Hall@cec.lu.se 
 

□ 

Ett avtal mellan CEC och Biologi måste upprättas och undertecknas av båda 
föreståndarna. Kontakta forskningskoordinatorn för att få stöd och mallen för 
att budgetera för lokalkostnaderna och OH-skillnaden. 
 

Skicka budgeten till forskningskoordinator Marianne Hall minst en vecka innan 
deadline.  
Marianne.Hall@cec.lu.se 
 

□ 

Fullkostnadskalkylen för alla ansökningar där CEC deltar måste granskas och 
godkännas av ekonomen. Detta är fallet om (1) en forskare vid CEC är 
huvudansvarig eller medsökande, (2) ansökan innebär finansiering av tjänster 
vid CEC. Detta är fallet oavsett om ansökan innebär samfinansiering eller inte. 
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Skicka fullkostnadskalkylen till CEC:s ekonom Eva Stengaard minst två dagar 
innan deadline.  
Eva.Stengard@cec.lu.se  

 

 
Det slutgiltiga godkännandet kommer ofta innebära att föreståndaren skriver under i 
Prisma, men genom att följa ovanstående riktlinjer undviker du onödigt krångel. 
 
Skriv även upp ditt projekt på den vita tavlan i CEC-korridoren. Du är välkommen att 
kontakta forskningskoordinator Marianne Hall för stöd under skrivandet av din 
ansökan. Eftersom det tar tid att fylla i online-ansökan i Prisma är det en god idé att 
börja i tid! Se till att lägga in CV för alla nämnda deltagande forskare i Prisma.  
Marianne.Hall@cec.lu.se 
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