Ansökan om forskningsanslag 2020
1. Huvudsökande

Titel/befattning

Arbetsplats (fullständig postadress, tfn, e-post)

2. Medsökande/Handledare

3. Förvaltande institution för projektanslag

Plus-/Bankgiro samt ev. referens
för insättning av ev. anslag

4. Projekttitel (max 20 ord)

5. Sammanfattning* av forskningsprogrammet på svenska eller engelska (max 500 ord)

*Fullständigt forskningsprogram bifogas som separat bilaga (nr 1) om max 10 sidor, på svenska eller engelska,
uppställt med rubrikerna: Bakgrund; Specifik målsättning; Arbetsplan; Preliminära resultat; samt Betydelse.
Referenser anges därutöver.

6. Populärvetenskaplig sammanfattning av forskningsprogrammet på svenska (max 1 000 ord)
För möjlig publicering på Barndiabetesfondens hemsida och i tidningen Sticket. Utformad så den förstås av lekmän.
Bifoga gärna en illustration (figur eller foto) i hög kvalitet.
OBS! Obligatoriskt!

7. Kostnadsberäkning
A. Personalkostnader (arbetstid i % av heltid ska anges och lönekostnadspålägg ska inräknas)

Summa kr
B. Driftkostnader

Summa kr
C. Apparaturkostnader

Summa kr
D. Förvaltningskostnader % (overheadkostnader) OBS! OH-KOSTNAD FÅR EJ ÖVERSTIGA 15%

Summa kr
Totalsumma kr
Motivering för kostnadsberäkning

8. Personalia
A: CV (max 2 sidor) samt lista över vetenskapliga publikationer (för de tre senaste åren) för Huvudsökande
bifogas som bilaga nr
B: Om så önskas kan även CV (max 1 sida/person) samt lista över vetenskapliga publikationer (för de tre
senaste åren) för Medsökande bifogas som bilaga/or nr
9. Redovisning av forskningsanslag
Redovisning av samtliga forskningsanslag den sökande sökt/erhållit under de gångna två åren och som faller
inom ramarna för nuvarande projekt eller närliggande områden.
Anslag

Projekttitel

Sökt belopp (kr)

År

Erhållit belopp (kr)

År

10. Utlåtande från etikprövningsnämnden/djurförsöksetiska nämnden
Etikprövningsnämnden

Godkänt projekt nr

Beslutsdatum

Djurförsöksetiska nämnden

Godkänt projekt nr

Beslutsdatum

Protokollutdrag eller kopia av beslut om godkännande bifogas som bilaga/or nr
Härmed försäkras att de i ansökan lämnade uppgifterna är med verkligheten överensstämmande, och att de
beräknade summorna fastställts med vederbörlig noggrannhet. Vetenskaplig rapport kommer att inlämnas senast 3 år
efter erhållet anslag.
Undertecknad godkänner också att Barndiabetesfonden registrerar lämnade personuppgifter i sådan utsträckning som
är nödvändig för att Barndiabetesfonden skall kunna behandla ansökan om forskningsanslag och, om så är fallet, dela
ut forskningsmedel och följa upp finansierade forskningsprojekt. Läs mer om Barndiabetesfondens hantering av
personuppgifter och integritetspolicy på www.barndiabetesfonden.se
Denna sida fylls i, skrivs ut och undertecknas, och skickas sedan i original till Barndiabetesfondens kansli.
Stad

Datum

Namnteckning (huvudsökande)

Ansökan godkänns och ev beviljade anslag kommer att mottas och förvaltas enligt angivna villkor.
Stad

Datum

Namnteckning (prefekt eller motsvarande med ekonomiskt ansvar)

Vetenskaplig rapport
Om tidigare anslag erhållits ska rapport över uppnådda resultat bifogas till ansökan om fortsatt anslag.
OBS! Vetenskaplig rapport ska alltid lämnas in senast 3 år efter erhållet slutanslag.
Ange publikationer med stöd av Barndiabetesfonden.

