Ansökningsblankett om forskningsmedel 2019
Huvudsökande namn och titel
Disputation år
Docent år
Befattning
Postadress
Postnummer, Ort
Telefon/mobil
E-postadress
Medsökande, namn och titel
Projekttitel
Sökt belopp
Tidigare tilldelat belopp/år
Tidigare projekttitel

Forskningsområde:

Allergi

Cancer

----------------------------------------------

------------------------------------------

Underskrift sökande

Underskrift Prefekt

Härmed intygas att den
sökande har erforderliga
resurser till sitt förfogande för
att kunna genomföra projektet
och därmed acceptera
eventuella anslag från Canceroch Allergifonden.

Den sökande har tagit del av
och accepterar Villkoren för
forskningsanslag (se nästa sida)
och intygar på heder och
samvete att alla uppgifter är
sanningsenliga och att alla
summor är beräknade med
erforderlig noggrannhet.
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Ansökan skall omfatta:

•
•
•
•
•
•
•

Ifylld ansökningsblankett med underskrifter (originalet)
Beskrivning av forskningsprojektet max 10 sidor
CV
Publikationsförteckning
Budgetplan med angivande av samtliga erhållna och sökta medel
Vetenskaplig rapport. Publicerade arbeten.
Populärvetenskaplig sammanfattning max 1 sida. Får publiceras på fondens
webbplats.

Den underskrivna ansökningsblanketten i original och samtliga ovanstående
dokument, ska postas i ett exemplar till:
Cancer- och Allergifonden, Box 2355, 103 18 Stockholm.
Den kompletta ansökan ska även sammanställas i en (1) PDF-fil som mailas till:
pia@cancerochallergifonden.se
OBS! Ej kompletta ansökningar kommer inte att bedömas.
Villkor för forskningsanslag:
• Forskningsanslag från Cancer- och Allergifonden får inte användas till regelrätta
djurförsök.
• Det skall klart anges i publikationer om forskningen att stöd har erhållits från Cancer- och
Allergifonden på engelska samt svenskt namn i parantes, dvs ”The Swedish Cancer- and
Allergy Fund (Cancer- och Allergifonden)”.
• Cancer- och Allergifonden accepterar indirekta kostnader om max 25%. Anslag kan ej
sökas för egen lön eller för lokalhyra.
• Maximalt belopp som kan sökas är 500 000 kr och ansökan får endast omfatta ett år.
• Endast forskare anställda eller anknutna till svenskt universitet/högskola kan söka och
medel skall förvaltas av universitet.
• Huvudsökanden ansvarar för att samtliga tillstånd (från Etiknämnd. LMV,
Datainspektionen mm) föreligger och att projektet bedrivs i enlighet med god etik och
enligt gällande lagstiftning.
• Bilagor i form av eventuella rapporter/särtryck ur vetenskapliga tidskrifter sökanden vill
stödja sin ansökan med, inges i minst ett exemplar.
• En förutsättning för att ansökan skall behandlas är att huvudsökanden har kontrakt på
förordnande som sträcker sig under hela 2020.
• När du skriver under ansökan accepterar du att vi behandlar dina personuppgifter enligt
vår personuppgiftspolicy som finns att läsa på vår webbplats.
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