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PRISMA - det nya systemet för ansökningar
till VR och Forte
Prisma är ett nytt ansökningssystem för forskningsfinansierng som är
utvecklat av Vetenskapsrådet (VRS), och ska användas för alla
ansökningar till VR och Forte. Systemet lanserades i oktober 2014
inom ramen för en mindre pilotutlysning, och hädanefter kommer
Prisma att användas för alla ansökningar till dessa
forskningsfinansiärer.
I ett senare skede kommer systemet även att användas för hantering
av beviljade anslag, främst för vetenskaplig och ekonomisk
rapportering.
Prisma är tänkt att förenkla ansökningsarbetet. Efter att ha
registrerat din profil i Prisma, inklusive CV och publikationer,
kommer du att kunna återanvända informationen senare, för andra
ansökningar. Du kan när som helst komplettera din profil, t ex med
nya publikationer. För varje ansökan väljer du från din profil vilka
delar av ditt CV och vilka publikationer du vill ta med.
Du når Prisma direkt via https://prisma.research.se eller via webben
hos VR och Forte.
Nedanstående information är översiktlig;
för detaljerade instruktioner, vänligen se Användarstödet (se nedan
Information och support för PRISMA).

Registrering i PRISMA
PRISMA nås här: https://prisma.research.se/

Först behöver du Skapa personkonto (uppe till höger); du blir ombedd att
ange ditt personliga forskar ID ORCID, eller att skapa ett (du kan också söka
på http://orcid.org/ om du inte minns ditt ORCID). ORCID är obligatoriskt i
PRISMA.

Sedan kan du logga in i PRISMA, genom att Logga in med SWAMID, och
använda dina vanliga MDH inloggningsuppgifter.

Skapa din profil i PRISMA
När du har ditt personkonto i PRISMA, måste du skapa din profil som
innehåller person-, cv- och publikationsuppgifter. Informationen måste
registreras i PRISMA (det är inte möjligt att ladda upp pdf eller liknande);
detta kräver tid, och därför behöver det göras i god tid innan din ansökan.
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>> Observera att även medverkande forskare måste skapa ett personligt
konto och profil i Prisma och före sista ansökningsdag även godkänna sin
medverkan i projektet.
PRISMA är fortfarande under utveckling, t ex gällande sökning av publikationer,
vilken inte alltid är komplett; i så fall behöver du lägga till saknade publikationer
manuellt. Enligt PRISMA Supporten kommer detta problem att åtgärdas i början av
2015.

Finansieringsansökan genom PRISMA
När en utlysning är öppen, är den tillgänglig i PRISMA under fliken
Ansökningar och bidrag. Det är där du skapar din ansökan. MDH är godkänd
som medelsförvaltare och har ett organisationskonto i PRISMA. Eftersom
du loggat in via SWAMID och MDH inloggningsuppgifterna, kopplas din
ansökan automatiskt till MDH.

Information och support för PRISMA
Ett Användarstöd och även en Snabbguide finns
tillgängliga från alla PRISMA websidor; uppe till höger,
under Hjälp.
För support gällande PRISMA: support@prisma.research.se

Vetenskapsrådets utlysningar 2015
Information om VRs utlysningar 2015 finns här:
http://www.vr.se/nyheterpress/nyheter2014/vetenskapsradetsutlysningarnastaar.5.1133efc
2149f3cb33e05366e.html
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