
  

 

 

 

 

 

  

 

 

    

    

Ansökan om forskningsmedel 

Utlysningens namn: 

Grunduppgifter 

Information om projektet 

Projekttitel 

Projektstart Projektslut Sökt belopp 

Huvudsökande 

Efternamn Förnamn 

Personnummer 

Akademisk titel 

Kön 

Lärosäte/forskningsinstitution 

Datum för doktorsexamen 

Institution/Avdelning 

Telefonnummer Mobiltelefonnummer E-postadress 
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Ansökan om forskningsmedel  

Projektinformation 

Syfte och problemställning (Max 1000 tecken) 

Relevans (Max 500 tecken) 

Projektmål (Max 500 tecken) 

Metod för genomförande (Max 1000 tecken) 
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Ansökan om forskningsmedel  

Projektsammanfattning (Max 2000 tecken) 

Förväntad effekt (Max 500 tecken) 

Målgrupper (Max 500 tecken) 

Kommunikation (Max 500 tecken) 
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Ansökan om forskningsmedel  

Övriga åtaganden 

Övriga pågående och avslutade projekt med MSB-finansiering 

Projekttitel 

Projektstart Projektslut 

Projekttitel 

Projektstart Projektslut 

Projekttitel 

Projektstart Projektslut 

Projekttitel 

Projektstart Projektslut 

Projekttitel 

Projektstart Projektslut 
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Ansökan om forskningsmedel 

Pågående och avslutade projekt hos annan finansiär 

Finansiär 

Projekttitel 

Projektstart Projektslut 

Finansiär 

Projekttitel 

Projektstart Projektslut 

Finansiär 

Projekttitel 

Projektstart Projektslut 
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Ansökan om forskningsmedel  

Medsökande 

Om uppgifter om medsökande efterfrågas i utlysningen skriver du in dessa på den här sidan. Till varje 
medsökande ska ett CV bifogas 

Efternamn Förnamn E-postadress 

Lärosäte/forskningsinstitution Institution/Avdelning Kön 

Efternamn Förnamn E-postadress 

Lärosäte/forskningsinstitution Institution/Avdelning Kön 

Efternamn Förnamn E-postadress 

Lärosäte/forskningsinstitution Institution/Avdelning Kön 

Efternamn Förnamn E-postadress 

Lärosäte/forskningsinstitution Institution/Avdelning Kön 

Efternamn Förnamn E-postadress 

Lärosäte/forskningsinstitution Institution/Avdelning Kön 
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Ansökan om forskningsmedel  

Bilagor 

CV Medsökande 

Medsökandes namn Bilagans namn 

Var god skriv ner namn på de bifogade filerna som skickas med ansökan. 

Bilagans namn Beskrivning av bilaga 

Projektbeskrivning (PDF) 

CV Huvudsökande (PDF) 

Beskrivning av forskningsmiljön (PDF) 

Budget (Excel) 

Du kan bifoga upp till 5 övriga bilagor till din ansökan. Till varje bilaga ska du lägga in en kort beskrivning av vad 
bilagan innehåller. 

Bilagans namn Beskrivning 
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Ansökan om forskningsmedel  

Underskrifter 

Datum och ort Signatur (Sökande) 

Namnförtydligande 

För att MSB ska kunna bereda din ansökan måste den godkännas av firmatecknare för din institution/ 
motsvarande. 

Datum och ort Signatur (Firmatecknare) 

Telefonnummer Namnförtydligande 
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