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Anvisningar för sökande och forskningsplatsens förbindelsegivare: beslutsmeddelande,
utlåtanden och godkännande av finansiering

Som sökande för du ett e-postmeddelande när beslutet på din ansökan har fattats. Det egentliga beslutsmeddelandet (i pdf-format) och
utlåtandena kan läsas i e-tjänsten på fliken Mina ansökningar > Beslut har fattats via länkarna Läs beslutet och Läs utlåtanden.
Godkänn finansieringen genom länken Godkänn/Avslå.
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Innan finansieringen godkänns måste den sökande kontrollera och vid behov redigera den offentliga projektbeskrivningen via länken
Kontrollera den offentliga beskrivningen. Vid behov ska den sökande även lägga till en datahanteringsplan via Lägg till
datahanteringsplan (pdf).
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För att knappen Godkänn finansiering ska bli aktiv måste du först välja Jag godkänner förbindelsevillkoren.
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Efter du har godkänt finansieringen skickas ett automatiskt e-postmeddelande till forskningsplatsens förbindelsegivare om att hen också
ska godkänna finansieringen. Om forskningsplatsens förbindelsegivare returnerar datahanteringsplanen för att bearbetas och inte
godkänner förbindelsen, får sökanden ett e-postmeddelande om detta. Beslutet returneras då på nytt till den sökande så att hen kan
godkänna det. Efter att den redigerade datahanteringsplanen har lagts till ska sökanden godkänna finansieringen på nytt, varefter den
skickas till forskningsplatsen för godkännande.

Att godkänna finansiering (forskningsplatsens förbindelsegivare)
Forskningsplatsens förbindelsegivare får ett automatiskt e-postmeddelande när sökanden har godkänt beslutet i e-tjänsten. Beslutet som
ska godkännas finns på fliken Förbindelser under Beslut. Länken Behandla för vidare till ett sammandrag över det beslut som ska
godkännas.
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Genom att klicka på knapparna i nedre kanten av blanketten kan man läsa beslutet och förbindelsens villkor samt den
datahanteringsplan som sökanden lagt till. Finansieringen avslås eller godkänns via knapparna nere till höger. Den sökande får ett epostmeddelande efter att forskningsplatsens representant har godkänt finansieringen.
Innan finansieringen godkänns kan datahanteringsplanen returneras till sökanden för att bearbetas genom knappen Returnera
datahanteringsplanen till sökanden för bearbetning och skicka ett meddelande. Meddelandets text kan redigeras. Efter att
datahanteringsplanen har returnerats återställs förbindelsebegärans status till ”väntar”. När sökanden har bifogat den reviderade
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datahanteringsplanen och godkänt finansieringen för sin egen del, får forskningsplatsens förbindelsegivare ett nytt meddelande om detta
och kan läsa datahanteringsplanen och godkänna finansiering.

