
 
 

ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN
OM FORSKNINGSANSLAG  2017

Ett antal anslag à 50.000:- ges för forskning inom nutritionsområdet, såväl experimentella som 
kliniska studier. Tilldelade medel kan användas för utrustning, löner till teknisk personal, som 
ersättning till personer som ingår i försök samt för driftskostnader och resor. 
-  Anslag ges endast till forskarstuderande vid svenska institutioner.
-  Projektets anknytning till human nutrition skall tydligt anges i ansökan.
-  Om forskningsfältet berör både män och kvinnor skall båda könen vara representerade i 
    undersökningsmaterialet, enligt Vetenskapsrådets riktlinjer.

Ansökan
1. Ansökan görs på blankett som hämtas på SNFs hemsida, www.snf.ideon.se eller rekvireras  
 från SNFs kansli, adress enligt ovan.                   
2.  Till ansökan bifogas en projektbeskrivning omfattande högst 750 ord och med högst 10   
 referenser (inkl egna arbeten). Särtryck eller manuskript skall ej bifogas
 Projektbeskrivningen skall ta upp följande:
	 –	Specifik	målsättning
 – Tidigare publicerade resultat
 – Arbetsplan
 – Preliminärt resultat
 – Betydelse
3. Kostnadsberäkning eller uppgift om andra anslag erfordras ej.
4.	 Sökanden	skall	vara	forskarstuderande	och	underskrift	skall	finnas	från	prefekt.
5.  Sökanden skall ej ha disputerat vid ansökningstillfället.
6.  Projektet skall vara godkänt av etiska kommittén vid utbetalning av beviljat forsknings-
 anslag, dock senast 31 december 2017. Därefter återgår anslaget till SNF. 
7. Sökanden tilldelas forskningsanslag högst 2 gånger. Om anslag erhållits tidigare skall 
 lägesrapport, 1 sida, ej särtryck eller manuskript, bifogas den nya ansökan. Slutrapport 
 enligt nedan görs för båda anslagen gemensamt. Särtryck bifogas endast slutrapporten.
8.  Ansökan skall inlämnas i 6 sorterade exemplar.
9. Ansökan skall vara SNF tillhanda senast 6 februari 2017.
 Beslut meddelas i maj 2017. 
10.  OBS! Endast ansökningar utformade enligt dessa anvisningar kommer att beaktas.

Utbetalning
Beviljade forskningsanslag utbetalas till universitet, institut eller motsvarande.

Redovisning
Medel får disponeras under högst två år efter utdelningen. Därefter återgår de till SNF.
Förlängd dispositionsrätt kan beviljas om särskilda skäl föreligger.
Efter avslutat forskningsarbete, eller senast 31 december 2018, skall en slutrapport (1-2 si-
dor) lämnas. Särtryck eller kopior av publicerade artiklar och ev. avhandling bifogas i 1 ex.             
Vid publicering bör anges att anslag erhållits från SNF Swedish Nutrition Foundation.
  

 

 



     
Ansökningsnummer...............................                              Beviljat belopp..............................  
_____________________________________________________________________________
Ansökan om FORSKNINGSANSLAG  –  inlämnas senast 6 februari 2017.
Ansökan skall ske enligt anvisningar (separat papper).
OBS! Ansökningsblanketten och övriga handlingar skall sorteras i 6 likadana exemplar.
_____________________________________________________________________________

Sökandens namn och titel:.................................................................................................................

Födelseår:....................

Institution:..........................................................................................................................................

Adress:...............................................................................................................................................

Tel  arbete:.................................................. Fax  arbete:.............................................................
Tel bostad:.................................................. E-mail:....................................................................

Jag är forskarstuderande och min handledare är:...............................................................................

Forskningsprojektets titel:..................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Utbetalning önskas till:......................................................................................................................
ange högskola, pg/bg, institution /LM- kod

Undertecknad har tidigare från SNF Swedish Nutrition Foundation (tidigare Stiftelsen Svensk 
Näringsforskning) erhållit forskningsanslag

          Ja,  år ......................................................................         Nej 
  
Rapport insänd    Ja, datum...............................................         Nej          Bifogas

Ort....................................................................................den...........................................................

Underskrift sökande...........................................................................................................................

............................................................................................................................................................
Tillstyrkan: Underskrift prefekt          Namnförtydligande

        

Med denna ansökan följer följande bilagor:
 Forskningsprogram omfattande högst 750 ord och med högst 
 10 referenser (inkl egna arbeten). Särtryck el. manuskript skall ej bifogas
 Lägesrapport (1 sida) med redogörelse för resultat från tidigare
 projekt stött av SNF

  Godkänt Dnr:
 

  Inskickad

Etisk kommitté

 FORSKNINGSANSLAG 2017
 

 


