Ansökningsblankett
Inkom den

Ansökningar skickas per e-post till
sekreterare@forsbergsstiftelse.se
Sökande (efternamn, förnamn)				
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Projektnummer

Titel			

Födelseår

Dr ex år

Födelseår

Dr ex år

Sökandes postadress (arbetsplats)
Sökandes arb telefon (inkl. riktnr)

Fax			

E-post

Medsökande (efternamn, förnamn)				

Titel			

Förvaltande organ
Projekttitel (svensk)
Projekttitel (engelsk)
Beräknad tidpunkt för:		

Projektstart				

Slutrapport med ekonomisk redovisning

Ansökan avser finansiering av
Pågående projekt, Projektnummer (obligatoriskt)				
Finansiering sökes för				
1 år

2 år

Forskning

3 år

Undervisning

Har bidrag tidigare sökts för dettta ändamål?
Ja

Nytt projekt
För pågående projekt sökes finansiering för

Nej

Sammanfattning

år 2
Utrustning		
Om ja, när?

Varifrån?		

år 3

Medel för detta projekt sökes också hos
annan finansiär, se sidan 3.
Eventuellt erhåller belopp
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Sammanställning av sökta medel fördelade på år och utgiftsslag
1.

Material etc. specificera

År 1

År 2

År 3

År 1

År 2

År 3

Summa material
2.

Utrustning, specificera

Summa utrustning
Summa 1-2
Förvaltningsavgift (max 25%)
Summa sökta medel totalt
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Finansieringskällor för nu sökt projekt
Medel har även sökts hos/beviljats av:
Ange organisation och telefonnummer

Ange samAnsökan är:
finansiering obehandlad beviljad

Uppgifter om deltagande personer i det sökta projektet
Namn

Funktion i projektet

År 1

Ange år och belopp:
År 2

År 3

OBS! CV bifogas för samtliga personer

Lönen finansieras av Finansierad t. o. m. % av heltid

Planerade rapporter
Författare, prel. titel, planerat forum

Rapporttyp / Planerat datum

Ekonomisk slutredogörelse (senast 2 år efter tilldelning av medel)
Vetenskaplig slutredogörelse

Projektet omfattar försök med djur som kräver etisk prövning
Erforderliga tillstånd finns. Bifogas.
Ansökan om erforderliga tillstånd är inlämnade
Ta bort allt

Spara kopia

Skriv ut
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Ture F och Karin Forsbergs Stiftelse
Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig undervisning eller forskning
om sjukdomar hos hundar. Användning av hundar för vetenskapligt ändamål som inte kan
godkännas av etisk nämnd får ej förekomma. Medel delas inte ut till forskning som innebär
användning av försöksdjur.
Sökanden är skyldig att till bidragsgivaren lämna en årsrapport/slutrapport med redogörelse för
arbetets fortskridande/avslutande och publicering samt ekonomisk redovisning, som inlämnas
per e-post till: sekreterare@forsbergsstiftelse.se
Vid kontakt med stiftelsen skall alltid projektnummer anges.

Sista ansökningsdag är den 1 december.

OBS! För pågående projekt fordras varje år en ny ansökan samt att delrapport
och ekonomisk redovisning bifogas ansökan.
Beviljade medel betalas ut från maj månad påföljande år.
Ansökan inkommen efter den 1 december kommer ej att behandlas.

