
OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett ska inte användas och skickas in till stiftelsen. 
Exakta villkor för utlysningen publiceras i september 2016.

Mina ansökningar (/applications) /  Familjen Kamprads stiftelse | Forskning/Utbildning 2016 | Utlysning av anslag för eff... | 101756

Fyll i din ansökan genom att följa instruktionerna för varje rubrik i menyn nedan. När all information är ifylld kommer du att kunna gå vidare till
granskning.

Projekt !

Sökande !

Ämneskategori !

Bilagor !

Budget !

Villkor !

Projekttitel

Startdatum " Slutdatum "

Projektår

Spara

# Lägg till

# Lägg till

# Lägg till

# Lägg till

Populärvetenskaplig beskrivning (måste skrivas på svenska).

Genom att besvara ett antal frågor lämnar du här en populärvetenskaplig beskrivning och information om
spridning av resultat. Beskrivningen kommer att publiceras på stiftelsens hemsida om projektet beviljas
finansiering. 

Notera att den här utlysningen avser projekt med startdatum 2017-09-01 eller 2018-01-01. 

Beskriv projektet genom att besvara nedanstående frågor. Beskriv så att även den som inte är kunnig i
ämnet kan förstå.

Projektbeskrivning Vad handlar projektet om och vilket resultat/ny kunskap förväntas
projektet leda till? 
max 1500 tecken, inklusive blanksteg

Samhällsnytta Varför är projektet angeläget ur ett samhällsperspektiv?
max 1000 tecken, inklusive blanksteg

Samarbetsorganisationer Vilka eventuella samarbetsorganisationer ingår i projektet? Valfri

Spridning av resultat Beskriv på vilket sätt resultaten kommer de många människorna till del.
max 1000 tecken, inklusive blanksteg.

Grundinformation

1 år

Informationsfält

Projektbeskrivning

Samhällsnytta

Samarbetsorganisationer

Spridning av resultat

;
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Exakta villkor för utlysningen publiceras i september 2016.

Mina ansökningar (/applications) /  Familjen Kamprads stiftelse | Forskning/Utbildning 2016 | Utlysning av anslag för eff... | 101756

Fyll i din ansökan genom att följa instruktionerna för varje rubrik i menyn nedan. När all information är ifylld kommer du att kunna gå vidare till
granskning.

Projekt !

Sökande !

Ämneskategori !

Bilagor !

Budget !

Villkor !

Pers.nr.

Förnamn

Efternamn

Akademisk
titel/yrke

 (ÅÅÅÅMMDD-XXXX)

 Saknar svenskt pers.nr.
Korrespondensadress

Typ

Högskola

Annan
högskola

Institution

Handledare

Postadress

Postnummer
och ort

Land

Epostadress

Telefonnummer

Spara

Här lämnar du uppgifter om huvudsökande (vetenskapligt ansvarig) och uppgifter om förvaltande
huvudman (universitet/högskola, forskningsinstitut eller landsting/region). Kontrollera att
korrespondensadressen stämmer. Det är denna vi kommer att använda när vi meddelar beslut om
beviljande/avslag.

Högskola / Region / Landsting

 Högskola

 Region

- inget val -

Adress

 

384309843

;

johan@tagworks.se



OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett ska inte användas och skickas in till stiftelsen. 
Exakta villkor för utlysningen publiceras i september 2016.

Mina ansökningar (/applications) /  Familjen Kamprads stiftelse | Forskning/Utbildning 2015 | <<<< OMRÅDE >>>> | 68722

Fyll i din ansökan genom att följa instruktionerna för varje rubrik i menyn nedan. När all information är ifylld kommer du att kunna gå vidare till
granskning.

Projekt ¨

Sökande ¨

Ämneskategori ¨

Bilagor ¨

Budget ¨

Villkor ¨

Välj vilken ämneskategori din ansökan tillhör. Du kan bara välja en ämneskategori.

Humaniora ] Välj

Medicin och hälsa ] Välj

Naturvetenskap ] Välj

Samhällsvetenskap ] Välj

Teknikvetenskap / Design ] Välj
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Fyll i din ansökan genom att följa instruktionerna för varje rubrik i menyn nedan. När all information är ifylld kommer du att kunna gå vidare till
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Projekt !

Sökande !

Ämneskategori !

Bilagor !

Budget !

Villkor !

+ Lägg till

Lägg till bilagorna enligt instruktionerna i listan nedan. Bilagorna är obligatoriska om inte annat anges.

Projektplan Följande information ska finnas med som separata rubriker
Syfte med projektet
Förväntat resultat/nytta, nyttoaspekter för samhället
Beskriv på vilket sätt resultaten kommer de många människorna till del
Samarbete med andra universitet/aktörer, nationellt och internationellt
Personer som deltar i projektet
Hur projektet ska genomföras
Projektets originalitet och nyhetsvärde
Vilka vetenskapliga metoder ska användas
Projektperiod och tidplan (bidrag beviljas för maximalt tre år). Om projektet
sträcker sig längre än ett år måste i ansökan tydligt redovisas vad som ska
genomföras år två och år tre.

Max 30 000 tecken inklusive blanksteg exklusive referenser.

CV och
publikationslista

För huvudsökande lämnas följande uppgifter:
Högskoleexamen
Doktorsexamen (år)
Tidigare och nuvarande anställning
Handledarerfarenhet från forskarutbildning
Tidigare erhållna externa forskningsmedel samt publikationer i urval
Deltagande i ytterligare projektansökan inom stiftelsens pågående utlysning

Max 4 sidor.

CV medsökande För medsökanden lämnas, i förekommande fall, följande uppgifter i ett gemensamt
dokument:

Utbildning
Nuvarande anställning
Tidigare anställningar
Publikationer i urval
Deltagande i ytterligare projektansökan inom stiftelsens pågående utlysning

Max 2 sidor per medsökande. Scanna in samtliga och bifoga ett gemensamt
dokument.
Valfri

Bilagstyp Filtyp Filstorlek

Det finns inga bilagor

Teknisk information

Maximal filstorlek är 4 Mb. Det är en tillräcklig storlek för att uppfylla utlysningens krav på bilagor. Om du får
ett felmeddelande när du lägger till din bilaga, försök minska filens storlek. Om du har scannat dokumentet,
kontrollera inställningarna i din scanner t.ex. upplösning och filformat.

Endast PDF-filer accepteras.

;



OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett ska inte användas och skickas in till stiftelsen. 
Exakta villkor för utlysningen publiceras i september 2016.
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Fyll i din ansökan genom att följa instruktionerna för varje rubrik i menyn nedan. När all information är ifylld kommer du att kunna gå vidare till
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Projekt !

Sökande !

Ämneskategori !

Bilagor !

Budget !

Villkor !

+ Lägg till

+ Lägg

till

Fyll i budgetuppgifterna för projektet. Ange belopp i SEK. 
Kostnadsspecifikation

Kostnadsslag - t.ex. resor, publiceringskostnader och laborativ utrustning
År - vilket projektår som kostnaden gäller
Totalkostnad - den totala kostnaden för kostnadsslaget och året
Sökt belopp - beloppet som nu söks från stiftelsen

Lönekostnader
Namn - namnet på personen med angiven lönekostnad. Om namnet saknas skriv N.N.
År - vilket projektår som kostnaden gäller
Omfattning - procent av den angivna personens tid i projektet (100% är heltid)
Totalkostnad - den totala kostnaden för personen och året
Sökt belopp - beloppet som söks från stiftelsen, exklusive omkostnadspåslag
Omkostnadspålägg - ange ev omkostnadspålägg i procent. (Max 35%)
Omkostnadsbelopp - beräknat omkostnadspålägg

Andra finansiärer
Redovisa om ansökan föreligger hos annan finansiär för projektet och om projektet där beviljats anslag.

Bidragsgivare - annan organisation som anslag sökts från
Sökt belopp - belopp som sökts
Beviljat belopp - belopp som beviljats, om besked ej har lämnats fyll i "väntar svar"

Ange alla belopp i svenska kronor.

Kostnadsspecifikation

Kostnadsslag År Totalkostnad Sökt belopp

Lönekostnader

Namn År Omfattning Titel Totalkostnad
Sökt

belopp

Omkostnad

Pålägg Belopp

Totalt sökt belopp

0

Andra finansiärer

Bidragsgivare Sökt belopp
Beviljat
belopp + Lägg till

;
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Mina ansökningar (/applications) /  Familjen Kamprads stiftelse | Forskning/Utbildning 2016 | Utlysning av anslag för eff... | 101756

Fyll i din ansökan genom att följa instruktionerna för varje rubrik i menyn nedan. När all information är ifylld kommer du att kunna gå vidare till
granskning.

Projekt !

Sökande !

Ämneskategori !

Bilagor !

Budget !

Villkor !

Läs igenom och godkänn villkoren nedan innan du skickar in din ansökan.

Anslag ges till forskning och utbildning med fokus på genomförande av resultat som ska komma de många
människorna till del. Projekten, som kan inbegripa ett brett spektra av discipliner, ska vara av hög vetenskaplig
kvalitet.

Vem kan söka?
Anslag kan ges till forskare vid svenska universitetet/högskolor, forskningsinstitut och landsting/regioner.
Huvudsökande ska ha minst svensk doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen. 

Projekttidens längd
Stiftelsen utlyser anslag för projekt som ska starta den 1 september 2017 eller den 1 januari 2018. Anslag kan
sökas för maximalt tre år. 

Vad finansierar stiftelsen?
Stiftelsen finansierar projektrelaterade kostnader liksom del av lön för undervisande och forskande personal.
Familjen Kamprads stiftelse finansierar också del av tjänst för medverkande från näringsliv och offentlig sektor,
där det av ansökan tydligt framgår att arbetsinsatsen är en förutsättning för projektets genomförande. Familjen
Kamprads stiftelse är vid inget tillfälle att betrakta som arbetsgivare. 

Projektrelaterade kostnader är exempelvis bidrag till resor, publiceringskostnader och laborativ utrustning som
direkt kan hänföras till projektet.

Stiftelsen tillåter omkostnadsbidrag/indirekta kostnader (inklusive hyra) med högst 35 % beräknat på projektets
direkta lönekostnader.

Bidrag beviljas inte för:
kostnader som nedlagts före 2017-08-31
anordnande av konferenser

Ansökan ska bestå av
Stiftelsen använder ansökningssystemet FundPro för elektronisk ansökan. Ansökningssystemet består av
följande delar:

populärvetenskaplig beskrivning och spridning av resultat
projektplan och CV med publikationslista
budget

Huvudsökande kan endast lämna in en ansökan. Det är dock tillåtet att vara medsökande i flera projekt. 

Granskning
Den vetenskapliga granskningen görs av externa granskare inom stiftelsens olika utlysningsområden. Fem
kriterier bedöms: 
1) vetenskaplig kvalitet
2) nyttoaspekter för samhället (verklighetsnära)*
3) hur resultat kommer många människor till del**
4) originalitet och nyhetsvärde
5) projektets genomförbarhet utifrån ekonomiska resurser och kompetenser

*Projektets övergripande forskningsfråga ska formuleras i samverkan mellan forskare och aktuell samhällsaktör
(näringsliv/offentlig sektor)
**Resultat ska kunna omsättas och beskrivas på ett sådant sätt att de når ut till en stor del av befolkningen 

Stiftelsen lämnar inte ut granskningsutlåtanden i samband med beviljandebeslut. 

Villkor och redovisning
Anslag får inte användas till annat än de kostnader som specificeras i ansökan och som godkänns av stiftelsen.
Mottagare av anslag förbinder sig att följa stiftelsens villkor. En redovisning av förbrukade medel ska lämnas till

;


