Byggrådet
- Föreningen för samverkan mellan samhällsbyggnadssektorn och högskolorna

Vad är Byggrådet?
Byggrådet är en förening bestående av ett 30-tal medlemsföretag
samhällsbyggnadsbygginriktad forskning och högskoleutbildning.

som

stödjer

och

finansierar

Vem kan söka stöd från Byggrådet?
Högskolor och universitet med samhällsbyggnadsininriktad forskning eller utbildning i södra Sverige. Med
samhällsbyggnad avses, exempelvis hus- och anläggningsteknik, installationer, arkitektur, förvaltning, byggmaterial,
energi & miljö, byggnadsekonomi, stadsbyggnad med mera.

Till vad kan man söka stöd från Byggrådet?
Den enskilt viktigaste faktorn för att erhålla stöd från Byggrådet är samverkan mellan näringsliv och högskola. Kontakta
Corfitz Nelsson på Sveriges Byggindustrier (corfitz.nelsson@bygg.org, 040-35 26 42) för att diskutera om ert
projektuppslag är lämpligt för en ansökan till Byggrådet. Utöver att stödja forsknings- och utvecklingsprojekt, kan även
Byggrådet stödja idé- och konceptutveckling i form av mikrostöd samt insatser som skall utveckla grundutbildningen.

Mikrostöd
Byggrådet ger nu möjlighet för såväl medlemmar som högskola och universitet att söka mikrostöd för idé- och
konceptutveckling. Syftet är att underlätta för näringsliv och forskare att utveckla idéer och koncept till färdiga
projektplaner. Exempel på aktiviteter som kan kvalificera sig för mikrostöd:
• Utveckla en idé till ett koncept eller projektplan samt förstudier.
• Högskola/universitet som själva eller i samverkan med företag inom samhällsbyggnadssektorn vill skriva en större
ansökan om forsknings- och utvecklingsmedel (fleråriga projekt).

Utveckla grundutbildningen med stöd från Byggrådet
Grundbulten för en långsiktig kompetensförsörjning av byggsektorn är en gedigen grundutbildning på universitet och
högskolor. Högskolor och universitet som vill utveckla grundutbildning inom samhällsbyggnadsområdet kan nu söka
stöd från Byggrådet för detta ändamål. Syftet med eventuella projektmedel för insatser i grundutbildningen är att
dessa skall leda till varaktiga effekter. Exempel på sådant som kan vara aktuellt för stöd från Byggrådet är:
• Aktiviteter som långsiktigt och varaktigt skall bidra till högre kvalitet och mer relevant innehåll i grundutbildningen
på universitet och högskolor.
• Aktiviteter i syfte att överföra kunskap från forskning och utveckling till grundutbildningen.
• Student- och läraraktiviteter i syfte att varaktigt främja kontakter mellan högskola och näringsliv.

När och hur kan man söka stöd från Byggrådet?
Ansökningar kan göras löpande och beslut som eventuellt stöd fattas vid Byggrådets styrelsemöte. Se
www.byggradet.se för hur ansökan skall göras eller kontakta Corfitz Nelsson.
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