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I en gemensam satsning mellan Boverket, ArkDes, Formas, Riksantikvarieämbetet och Statens konstråd
utlyser Formas medel till fyraåriga forskningsprojekt om totalt 4 miljoner kronor per projekt. Forskningen
ska belysa de konstnärliga perspektiven och den oﬀentliga konstens roll i utformningen av hållbara
gestaltade livsmiljöer.
Utlysningen avgränsar sig till det oﬀentliga rummets utformning och konstens betydelse för utvecklingen av ett mer socialt
och hållbart samhälle, och innefattar därmed arkitektur, form, design och kulturmiljön. Formas ansvarar för utlysningens
genomförande som sker inom det Nationella programmet för hållbart samhällsbyggande och relaterar främst till
programmets temahållbara boende- och vistelsemiljöer.

VEM KAN SÖKA?
Utlysningen vänder sig till mångdisciplinära och/eller interdisciplinära projektgrupper. Det kan till exempel vara:

Universitet, högskolor och forskningsinstitut
Företag (ej enskilda ﬁrmor)
Organisationer
Kommuner
Projektgruppen ska inkludera minst en disputerad forskare, andra medverkanden kan vara icke-disputerade.
Projektgrupperna ska minst bestå av två personer; en projektledare och en medverkande projektdeltagare.
Projektledaren kan vara disputerad men behöver inte vara det. Projektgruppen ska ha såväl professionell konstnärligsom forskarkompetens. För företag, organisationer och kommuner som söker medel i denna utlysning gäller särskilda
regler om stöd av mindre betydelse.

FÖR VAD KAN JAG SÖKA?
Forskningsprojekt som skapar ny kunskap om gestaltning av människors livsmiljöer kan söka för medel för upp till fyra år
långa projekt.
Utlysningen syftar till att ﬁnansiera forskningsprojekt som ger ny kunskap om gestaltning av människors livsmiljöer.
Utlysningen avser att lyfta de konstnärliga perspektiven och den oﬀentliga konstens roll i förhållande till arkitektur, form,
design och kulturmiljö i utformningen av hållbara gestaltade livsmiljöer.

Målet med utlysningen är att de ﬁnansierade projekten sammantaget skapar ny kunskap som bidrar till att uppfylla de
nationella målen kopplade till politiken för gestaltad livsmiljö, de nationella kulturpolitiska målen och de nationella
kulturmiljömålen. Dessutom ska utlysningens resultat bidra med kunskap till FN:s nya urbana agenda (exempelvis
punkterna 37 – 39, 53 och 100) samt mål 11 Hållbara städer och samhällen i Agenda 2030. För de enskilda projekten är
det viktigt att tydliggöra hur projektet relaterar till något eller några av utlysningens mål.
Sökande kan välja mellan den ena eller båda av följande inriktningar:

studier av konstnärliga perspektiv och värden av den oﬀentliga konstens roll i utformningen av
hållbara gestaltade livsmiljöer.
utveckling av och förståelse för tvärsektoriella arbetssätt och nya metoder inom konstnärlig
gestaltning av det oﬀentliga rummet för hållbara livsmiljöer.

INFORMATIONSTRÄFF
Du som är intresserad är välkommen till ett informationsmöte som hålls på ArkDes den 24 mars 2020. Här bjuds du
på en eftermiddag med samtal och information om allt du behöver veta inför att söka medel till ett fyraårigt
forskningsprojekt inom konst och gestaltad livsmiljö. Du träﬀar potentiella samarbetspartner och får tillfälle till frågor och
fördjupning. Informationsträﬀen pågår mellan klockan 13 och klockan 17 och innehåller ett avslutande mingel. Läs mer
om informationsträﬀen på Statens konstråds webbplats.
Läs mer om utlysningen på Formas webbplats.

