
Ansökan om bidrag till forskning 
Majblommans Riksförbund 

Sista dag för ansökan 2021-11-29 
Använd TABB-tangenten för att komma till nästa ruta eller ny rad. 

1. Huvudsökande

Efternamn  Förnamn Personnr 

Befattning  Disputerad  Doktorand 
Arbetsplats 
(fullst. adress) 

Tjänsteställe (om annan än angiven arbetsplats) 

Telefon Mobiltel. E-post

För doktorand som huvudsökande ska handledarintyg bifogas.

2. Projektets titel (max 20 ord på svenska)

Forskningsbidraget skall utnyttjas tiden (dag/månad/år)  /  20  till  /  20 

3. Ansöker hos Majblomman om

Bidrag, doktorand: antal månader 

Bidrag, disputerad: antal månader 

4. Erhållit från annat håll för hos Majblomman sökt projekt och tidsperiod
Från kr 

Från kr 
Från kr 

Summa kr 

 Ja Nej 5. Projektet utgör fortsättning på tidigare av Majblomman beviljat forskningsbidrag

6. Tidigare erhållet forskningsbidrag från Majblommans Riksförbund

 Belopp:  Årsrapport bifogas 
 Nej 
 Ja  År:     

Tidigare projekts titel: 

kr

kr



7. Sammanfattning av studie som ansökan avser.

8. Projekt granskat av etisk kommitté

  Ja     
Kopia av protokoll skall bifogas 

 Nej, om nej skall skäl anges: 

9. Förteckning över insända bilagor
Övriga bilagor: Obligatoriska bilagor: 

Bilaga 1 Studie som bidraget avser max 5 sidor 
Bilaga 2 Forskningsmiljö 
Bilaga 3 Projektbudget
Bilaga 4 Meritförteckning från huvudsökande
Bilaga 5 Handledarintyg för doktorand

10. Underskrift av sökanden, handledare och avdelningschef

Ort  Datum  Namnunderskrift…………………………………………………………… 

ANSÖKAN med bilagor inges i 
1 original + 5 kopior. 
Ev. särtryck i 2 ex. 
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