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Så här gör man en konsortieansökan
Det är konsortiets ansvariga ledare som lämnar in konsortiets gemensamma ansökan inklusive
delprojektens ansökningar. Konsortiet väljer konsortieledaren. Konsortieledaren skapar konsortiet i
Akademins e-tjänst, inbjuder konsortieparterna och följer konsortieansökans beredning i e-
tjänsten.  Konsortieledaren kan lämna in konsortiets gemensamma ansökan först efter att alla delprojekt
har färdigställt sina ansökningar i e-tjänsten.
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1. Konsortieledarens ansökan

På fliken Öppna utlysningar ska du välja den utlysning till vilken du vill lämna in en konsortieansökan (klicka på Ny ansökan).
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Välj Konsortieledarens ansökan.

Lägg till konsortiets namn och förkortning och klicka på Fortsätt.
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Lägg till konsortiets namn och förkortning och klicka på Fortsätt.

Lägg till konsortieparterna. Börja skriva partens namn i fältet Namn. Systemet ger dig då en lista på personer med det namn som du skrivit in. Välj rätt
person. Om personen inte finns i listan måste du be honom eller henne att registrera sig.
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Skicka ett e-postmeddelande till konsortieparterna genom att klicka på Spara. Därefter hittar konsortieparterna sina egna ansökningar under Mina
ansökningar > Oavslutade. Man kan ändra på konsortiets sammansättning. Ändringarna träder i kraft då uppgifterna sparas.
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Fyll i alla uppgifter som är gemensamma för konsortiet, såsom abstraktet, den offentliga beskrivningen, forskningsområden, nyckelorden, forskningsplanen,
viktigaste publikationer (högst 20) och samarbetspartners. Varje delprojekt ska skilt fylla i en kostnadsberäkning med motiveringar, uppgifter om
forskningsplatsen, mobilitet, kopplingar, ansvariga ledarens arbetstid och avlöning och etiska frågor.

Lägg till din egen meritförteckning (Personuppgifter/cv). Konsortieledaren ska också bifoga eventuella etiska tillstånd och datahanteringsplanen på hela
konsortiets vägnar. Övriga fallspecifika bilagor bifogas skilt för varje konsortiepart.

Man kan följa med beredningen av konsortieparternas ansökningar på fliken Mina ansökningar. Efter att alla delprojektsansökningar har färdigställts och du
har ifyllt alla obligatoriska uppgifter i din egen ansökan kan du lämna in hela konsortiets ansökan.
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Pdf-versionen av ansökan kompletteras allteftersom uppgifter inmatas för hela konsortiet. Du kan öppna pdf-filen genom att klicka på länken Ansökan i pdf-
format.
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Du kan lämna in konsortiets ansökan efter att konsortieparterna har färdigställt sina ansökningar.
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Efter att konsortiets ansökan har lämnats in hittar du den under Mina ansökningar > Inlämnade. Du kan redigera ansökan medan ansökningstiden pågår.
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2. Ansökan av konsortiepart

Efter att du har fått ett e-postmeddelande om konsortiets sammansättning kan du nå din ansökan under Mina ansökningar > Oavslutade.
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Fyll i ditt eget delprojekts forskningsplats, viktigaste publikationer, kostnadsberäkning med motiveringar och förbindelsegivare, mobilitet, kopplingar, etiska
frågor, ansvariga ledarens avlöning och andra obligatoriska uppgifter. Lägg till din meritförteckning (Personuppgifter/cv) och publikationsförteckning samt
eventuella andra bilagor (progressrapporter, inbjudningar etc.). På varje flik står det tydligt vilka uppgifter som konsortieledaren ifyller.
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Efter att du sparat alla obligatoriska uppgifter och bifogat alla bilagor kan du markera din ansökan som färdig. Därefter kan konsortieledaren ännu vid behov
(och innan ansökningstiden gått ut) öppna din ansökan för komplettering.
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Efter att konsortieledaren har lämnat in konsortiets ansökan hittar du den under Mina ansökningar > Inlämnade.
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3. Att göra ändringar i konsortieansökan medan ansökningstiden pågår

Konsortieledaren kan öppna en färdig ansökan på nytt för eventuella kompletteringar (genom att klicka på Returnera för bearbetning).
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Konsortieparten hittar den returnerade ansökan under Mina ansökningar > Inlämnade. Vid ansökan finns en aktiv länk med texten Ändra.

Efter att ändringarna gjorts måste konsortieparten åter markera ansökan som färdig på fliken Lämna in ansökan. De ändrade och sparade uppgifter förs till
ansökan utan att konsortieledaren behöver lämna in konsortiets ansökan på nytt.
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4. Att komplettera konsortieansökan efter att ansökningstiden gått ut

När det gäller konsortieansökningar kan en kompletteringsbegäran gälla antingen konsortieledarens eller en konsortieparts ansökan. Den sökande får ett e-
postmeddelande om kompletteringsbegäran. I meddelandet finns informationen om vilka delar av ansökan som ska kompletteras.

Kompletteringsbegäran hittas på fliken Skrivbord > Begäran om komplettering. I kolumnen Deadline för komplettering visas det datum inom vilket
kompletteringen måste göras. Börja komplettera ansökan genom att klicka på Komplettera.
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Du kan endast ändra på de delar av ansökan som öppnats för komplettering. Alla övriga flikar och fält är låsta.

Konsortiepart: Efter att du har sparat uppgifterna ska du markera ansökan som färdig (på fliken Lämna in ansökan).
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Konsortieledare: Du får ett e-postmeddelande efter att konsortieparten eller -parterna har kompletterat sin ansökan och markerat dem som färdiga. Efter
att alla kompletteringar har gjorts och alla ansökningar har färdigställts ska du lämna in konsortiets ansökan (på fliken Lämna in ansökan) innan
kompletteringstiden går ut.
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Konsortieledaren kan inom tidsfristen för kompletteringsbegäran öppna en färdig ansökan av en konsortiepart på nytt för eventuella kompletteringar
genom att gå till fliken Mina ansökningar > Inlämnade och klicka på Returnera för bearbetning.


