
ANSÖKAN om Stiftelsen Solstickans forskningsstipendium 

Undertecknad anhåller om Stiftelsen Solstickans forskningsstipendium för forskning som syftar till att öka kunskaperna 
om sådana fysiska, psykiska och sociala förhållanden hos friska eller funktionshindrade barn och ungdomar som 
påverkar deras hälsa och anpassning respektive till att hos äldre belysa olika aspekter på fysiska och psykiska 
förändringar, som är en följd av normalt eller för tidigt åldrande.  

Tidsperiod (Besvaras om möjligt) 

Den sökandes för- och efternamn Anställning och arbetsplats (ange även adress och tfn-nr) 

Titel 

Bostadsadress 

Postnr och ortsnamn 

Telefon (även riktnr) Personnummer 

Mobiltelefon E-postadress

Titel på forskningsprojektet 

Har stipendium erhållits tidigare från Stiftelsen Solstickan? Ja. Totalt antal månader: ……………………... Nej 

Har projektet godkänts av etisk kommitté? Ja. Dnr: ………………………………………… Nej 

Har anslag för detta projekt erhållits från annat håll? Ja Nej 

Har anslag för detta projekt sökts från annat håll? Ja Nej 

Bidragskälla och belopp? 

Till ansökan fogas följande bilagor i 4 exemplar  Antagen till forskarutbildning 

Bilaga 1: Meritförteckning 

Bilaga 2: Förteckning över vetenskaplig produktion 

Bilaga 3: Yttrande av handledare och/eller institutionsansvarig 

Bilaga 4: Forskningsprogram med rubrikerna: Bakgrund, Syfte, Material, 
Metodik och ev. Preliminära resultatet 

Bilaga 5: Vetenskaplig rapport för ev. tidigare erhållet stipendium 

Bilaga 6: Särtryck, fotokopior och manuskript av relevanta arbeten i bilaga 2 

Tidpunkt: 

……………………………………………….. 
Universitet/Högskola: 

……………………………………………….. 
Ämne: 

……………………………………………….. 
Handledare: 

……………………………………………….. 

Underskrift 
Ort och datum Den sökandes namnteckning 

V.g. vänd.

Reg.nr. 



Anvisningar för ansökan om Stiftelsen Solstickans forskningsstipendium 

1. Stiftelsen Solstickans forskningsstipendium för forskning är avsett för ograduerade forskare, som
under en viss tid vill ägna sig helt åt ett forskningsprojekt.

2. Även tidigare stipendiat kan komma ifråga; i så fall skall ny fullständig ansökan lämnas in med
rapport om när tidigare erhållet stipendium utnyttjats (vetenskaplig rapport emotses) eller planeras
bli utnyttjat. Forskningsstipendium kan tilldelas under högst tre på varandra följande år.

3. Beviljat stipendium ska rekvireras senast 6 månader efter beslutsdatum genom att ange när och vart
medlen ska utbetalas. Medel som inte rekvirerats i tid återgår till stiftelsen.

4. Beviljat och rekvirerat stipendium ska vara förbrukat senast 18 månader efter beslutsdatum. Tiden
kan förlängas till 24 månader om synnerliga skäl finns. Anhållan om förlängd tid måste göras innan
förbrukningstiden har gått ut. Som längst kan ett års förlängning beviljas.

5. Ansökan skall sändas till Stiftelsen Solstickan, Sveavägen 44, 111 34 Stockholm. Kompletterande
upplysningar kan erhållas på tfn 08-22 06 20.

6. Ansökan skall innehålla uppgift om för vilken tid stipendium önskas samt åtföljas av en fyllig
redogörelse beträffande syftet med forskningsprojektet och planen för dess genomförande jämte de
handlingar i övrigt som den sökande önskar åberopa för att styrka sina kvalifikationer. Av
redogörelsen bör även framgå av vilken anledning tjänstledighet erfordras för projektets fullföljande.

7. Ansökningsblankett med bilagor skall lämnas i 4 exemplar.

8. Stipendiat är skyldig att efter stipendietidens slut lämna en rapport till Stiftelsen Solstickan, t.ex.
genom att sända in särtryck på publicerade arbeten. I publikationerna skall anges att Stiftelsen
Solstickan understött arbetet med forskningsanslag.

9. När du ansöker om forskarstipendium ber vi dig att ange bl.a. namn, kontaktinformation samt
uppgifter om meriter/CV och anställning för att vi ska kunna administrera och bereda din ansökan
och besluta om eventuellt beviljande av stipendium. För information om hur denna information
hanteras, se information på Stiftelsens webbplats: Information om personuppgifter.

http://www.solstickan.se/information-om-personuppgifter
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