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Wallenberg centrum för molekylär medicin (WCMM) vid Umeå universitet och Region 
Västerbotten utlyser: 
 
Särskild utökad satsning, upp till 8 budgetstöd upp till 1 miljon kr 
vardera för WCMM-associerade läkare/tandläkare, för postdoktoral 
forsknings-meritering 
 
Wallenberg centrum för molekylär medicin (WCMM) vid Umeå universitet och Region 
Västerbotten inbjuder befintliga WCMM-associerade läkare (Dnr VLL 1925-2017) och 
WCMM-associerade tandläkare (Dnr VLL 734-2018) med tillsvidareanställning vid 
Region Västerbotten eller Umeå universitet, att inkomma med ansökan om ett 2-årigt 
budgetstöd upp till 1 miljon kr vardera för forskning. Behöriga att söka är kliniska WCMM-
associerade forskare, både läkare och tandläkare. WCMM Fellows är ej behöriga att söka. 
Budgetstödet kan nyttjas på valfritt sätt, exempelvis lönemedel till postdoktor och drift, med en 
dispositionstid på 2 år. Budgetstödet påverkar ej andel forskningstid för den enskilde 
WCMM-associerade forskaren.  
 
Målet för denna utlysning är en utveckling av framtidens självständiga kliniska 
forskningsledare i Västerbotten, genom en förstärkt satsning på de läkare/tandläkare som 
redan i dag är WCMM-associerade forskare. 
 
Forskningsinriktningen ska vara inom ett av WCMMs fyra fokusområden: cancersjukdomar, 
infektionsbiologi, metabola sjukdomar inklusive diabetes samt neurovetenskap.  
 
Behörighetskrav för att söka 
 

• Behörig att söka budgetstöd är, samtliga kliniska WCMM-associerade forskare, både 
läkare och tandläkare, med tillsvidareanställning vid Region Västerbotten eller Umeå 
universitet. Sökanden kommer att konkurrera i samma grupp. 

• Ansökan ska vara godkänd av verksamhetschef och FoU-ansvarig vid den sökandes enhet 
(samt av prefekt för universitetsanställda).  

 
Budgetstöden kommer att fördelas efter peer review av en extern bedömargrupp som utvärderar 
vetenskapliga meriter och sökandes nyttjande av redan beviljade WCMM driftsmedel. Sökande 
som ej fullt ut nyttjat sin tilldelade WCMM drisftspott (500 tkr årligen under 4 år) behöver 
motivera varför ytterligare budgetstöd sökes. 
 
Beslut för tilldelning av budgetstöd fattas av WCMMs styrgrupp.   
 
Dispositionstid är 2 år från och med beslutsdatum. 
En slutrapport av hur budgetstödet har använts bakas in i slutrapporten av den WCMM-
associerade forskarens WCMM projekt (se instruktion i beslut VLL 1925-2017 och VLL 734-2018). 
 
Engelsktalande utvärderare kommer att bedöma ansökningarna. Vi uppmanar dig att skriva 
din ansökan på engelska.  
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The application should include the following: 
 
I. A cover letter signed by the applicant and including information about the affiliations 

i.e. unit at Region Västerbotten, the department at Umeå University, position of the 
applicant, the title of the project and where the funds will be used. The application should 
be approved and signed by “verksamhetschef” and “FoU-ansvarig” and the head 
of the UmU department. As an alternative to signatures, you may also attach individual 
e-mails where each person authorizes his/her support of your application.  

 
II. Research program, a 2-page statement of how the grant will be used to support your 

ongoing activities, including: 
 
 i) brief summary (abstract style) of your research program 
 
 ii) description of current obstacles or delays caused by insufficient resources 
 
 iii) outline of how you aim to use the grant 
 
 iv) timeline for realizing the grant (hiring staff, buying equipment, etc) 
 
 v) expected added value to your activities 
 
III. Short CV not exceeding two A4 pages. 
 
IV. List of published papers since 2015 to date, with any WCMM papers highlighted. 
 
V. Budget of the proposed project, it should be clear that your current funding does not 

cover the-applied-for sum. Also comment on how much of the already approved 
WCMM running costs (2 million SEK) that has been used up. 

 
 
Ansökan med bilagor skickas till medel@diarie.umu.se senast 2020-06-15 
 
Märk din e-post: Särskild satsning WCMM-associerade forskare FS 2.1.6-849-20  
 
För frågor om utlysningen  
Lars Nyberg, director, WCMM, lars.nyberg@umu.se  
Tommy Olsson, co-director, WCMM, tommy.g.olsson@umu.se 
Clas Ahlm, FoU-direktör Region Västerbotten, clas.ahlm@regionvasterbotten.se 
 
För praktiska frågor om utlysningen 
Maria I Nordström, forskningssamordnare WCMM, maria.nordstrom@umu.se 
 


