
Ansökan om forskningsprojektanslag och/eller stipendium 

Sista ansökningsdag 31 december 2022 

Instruktioner: 

• Samtliga fält måste fyllas i 

• Ett (1) original skickas till info@ipwf.se 

• Två (2) kopior skickas till: 

Insamlingsstiftelsen för Prader-Willi forskning 

Erica Almén 

Flygarevägen 23A 

191 49 Sollentuna 

Ansökt belopp (SEK) 

 

Forskningsprojektet 

 

 

Ev. handledare 

Sökandes namn Personnummer 

Yrkeskategori Institution 

Adress 

Postnummer Ort 

Telefon arbete/bostad Mobilnummer 

epost 

 

Undertecknad har ansökt om ytterligare forskningsanslag/stipendium för nuvarande projekt     JA         NEJ 

Från organisation Summa (SEK) 

Från organisation Summa (SEK) 

Från organisation Summa (SEK) 

Från organisation Summa (SEK) 

Från organisation Summa (SEK) 

 

Undertecknad har tidigare erhållit forskningsanslag/stipendium för projektet      JA           NEJ 

Från organisation År Redogörelse bifogas 

Från organisation År Redogörelse bifogas 

Från organisation År Redogörelse bifogas 

 

Underskrift sökande (ev. anslagsförvaltare) 

 

Namnförtydligande Ort och datum 

 
Bilagor till ansökan: 

Forskningsplan 

Ekonomisk beräkning 

Referenser 

Redogörelse för resultat från tidigare Prader-Willi Syndrom-projekt 

Tidigare för projektet relevanta publikationer 

 

mailto:info@ipwf.se


Till ansökan ska även bifogas: 

• CV (max två sidor) 

• Referenser (stiftelsen förbehåller sig även möjligheten att själva inhämta referenser om den sökande) 

• Resultat från tidigare projekt inom forskningsområdet 

• Lista över tidigare publikationer. Skicka inte särtryck. 

• Samt en forskningsplan (max åtta sidor inklusive referenser) för projektet med: 

o Specifik målsättning 

o Preliminärt resultat 

o Betydelse för forskningsfältet 

o Patientnytta 

o Tidigare publicerade resultat rörande projektet 

o Arbetsplan 

o Ekonomisk beräkning 

OBS: Vid beviljad ansökan ska sedan ifylld blankett Rekvisition av forskningsmedel skickas in, sedan sker 

utbetalningen. Läs mer i styrdokumentet Rutiner vid beviljat forskningsanslag. 

 

Villkor 

Mottagare som inte uppfyller villkoren helt kan återkrävas på hela eller delar av det utbetalda anslaget. Varje 

mottagare av forskningsmedel förbinder sig att uppfylla vissa villkor i samband med att anslaget tas emot: 

• Efter avslutat forskningsprojekt eller senast två (2) år efter det att anslaget har rekvirerats ska 

mottagaren skicka in en ekonomisk slutredovisning. Läs mer i styrdokumentet Ekonomisk redovisning 

av forskningsmedel. 

• Efter avslutat forskningsprojekt ska mottagaren, för Insamlingsstiftelsen för Prader-Willi forskning, 

redovisa gjorda erfarenheter och nytillförda kunskaper till forskningsfältet för Prader-Willi Syndrom. 

• Efter avslutat forskningsprojekt ska mottagaren skicka in (till Insamlingsstiftelsen för Prader-Willi 

forskning) en populärvetenskaplig resultatsammanfattning på svenska (max en A4 sida) som 

Insamlingsstiftelsen kan publicera för offentligheten i form av exempelvis, men ej begränsade till, 

pressreleaser eller annonser på hemsidan, i Prader-Willi föreningens medlemstidning, sociala medier. 

• Efter avslutat forskningsprojekt ska mottagaren sammanfatta resultaten i form av en artikel som sänds 

till Stiftelsen och till en internationell vetenskaplig tidskrift med så kallad ”peer review-rutiner”, för 

eventuell publicering. 

 

Så behandlas din ansökan 

Insamlingsstiftelsen forskningsråd väljer i samråd med styrelsen vem som får tilldelade medel. Läs mer om 

forskningsrådet på ipwf.se. 

Inkomna ansökningar behandlas konfidentiellt och registreras och bereds av Insamlingsstiftelsen för Prader-Willi 

forskning. De behandlas sedan av stiftelsens Forskningsråd som föreslår stiftelsens styrelse tilldelning av 

forskningsmedel. Därefter fattar styrelsen beslut om vilka projekt som tilldelas anslag. 

Besked om beviljade anslag meddelas under maj månad och offentliggörs i samband med Stiftelsens stämma. 

Beslutet kan inte överklagas. 


