SÄLLSKAPET BARNAVÅRD
Ansökan om forskningsprojektanslag och/eller stipendium
Sista ansökningsdag 14 mars, 2022
Ofullständiga, felaktigt ifyllda och eller för sent inkomna ansökningar behandlas ej
The application may be written in English but is only available in Swedish

Instruktioner:
•
•
•

Samtliga rutor måste fyllas i
Signerad ansökan (e-signatur går bra) med bifogad CV, inklusive relevant publikationslista (max 4
sidor), skickas till sbv@kbh.ki.se
Två kopior med bifogad CV, häftade och hålade, skickas till:

Sällskapet Barnavård
Jennifer Frithiof
Tomtebodavägen 18A, vån 8
171 77 Stockholm
•

Tidigare stipendiater ska bifoga stipendieinspektörens rapport om hur föregående stipendier disponerats

Projektets titel (max 120 tecken)

Ansökan avser
Nytt projekt JA/NEJ

JA

Fortsatt ansökan JA/NEJ

Stipendium JA/NEJ

JA

Om JA, antal månader

JA

Sökande
För- och Efternamn

Personnummer

Mailadress

JA

Telefonnummer

Doktorandregistrerad JA/NEJ

År/mån reg för forskarutb.

År/mån planerad/genomförd halvtid

År/mån planerad/genomförd disputation Titel/Befattning

Arbetsplats (institution/klinik)

Adress arbetsplats

Universitetstillhörighet

Handledare

Projektbeskrivning (max 3 500 tecken inkl. blanksteg, för nya projekt bör bilaga om högst 3 sidor bifogas)
Använd följande rubriker: frågeställning, arbetsplan, metod, betydelse, och preliminära resultat. Om
ansökan omfattar apparatur ska det framgå vilken och dess användning.

Har projektet godkänts av forskningsetisk kommitté eller djuretisk nämnd? JA/NEJ
Om JA: Datum och diarienummer

JA

Kostnader för projektet
Ansöker hos Sällskapet Barnavård om

SEK

Anslaget/Stipendiet ska användas under perioden ÅÅ/MM – ÅÅ/MM
Personal (ej egen lön)

Apparatur/Material

Total årskostnad för projektet, inkl. det som ev. täcks av andra källor
Stöds utbildningen med andra bidrag JA/NEJ JA
Om JA, redovisa bidragsgivarna, summa och bidragsdatum

Har andra bidrag sökts JA/NEJ JA
Om JA, redovisa från var bidrag sökts och hur mycket

SEK

Har stöd tidigare erhållits från Sällskapet Barnavård JA/NEJ JA
Om JA. 1) redovisa år, erhållet belopp och projekttitel

2) ge en kortfatad sammanfattning av projektets fortskridande samt publicerat resultat
(max 1200 tecken inkl. blanksteg)

Förteckning över de tio senaste publikationer som sökande publicerat inom ämnesområdet. Sänd inga särtryck.

Intyg från avdelningschef/verksamhetschef
Härmed intygas att den sökande disponerar utrymme för projektet vid nedan angivna institution

Avdelningschef/Verksamhetschef
Underskrift/Namnförtydligande

Institution

Intyg från sökande
Härmed intygas att i ansökan lämnade uppgifter är med verkligheten överensstämmande och att de
summor som angivits är beräknade med yttersta noggrannhet.

Ort, datum, underskrift
Jag godkänner hanteringen och handläggningen av min ansökan enligt GDPR, information se nedan

Intyg från inspektör
Härmed intygas att jag i egenskap av stipendieinspektör ska följa studiernas framskridande samt avge
rapport till Sällskapet Barnavård efter stipendietidens utgång. (Rapporten ska bifogas ansökan om den
sökande tidigare beviljats stipendium.)

Underskrift, namnförtydligande
Personuppgiftspolicy - för bidragsansökan.
Sällskapet Barnavård (SBV) behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen – GDPR. Den rättsliga grunden för SBVs behandling av dina personuppgifter
är samtycke som du ger när du signerar ansökan. En lista på alla tilldelade projekt sparas med sökandes namn, titel på projekt samt anslagets storlek. En kopia av
ansökan som tilldelats medel sparas i låst skåp under 5 år varefter den destrueras. Var 5:e år skickas alla ansökningar som tilldelats medel till centralarkiv för
arkivering för möjlighet till framtida forskning om stiftelsens historia och verksamhet. Ansökningar som avslagits destrueras efter årsmötet, liksom lista över
ansökningar som inte tilldelats anslag. Du kan återkalla ditt samtycke genom att skicka begäran till:
Sällskapet Barnavård
Jennifer Frithiof
Tomtebodavägen 18A, vån 8
171 77 Stockholm

