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Anvisningar för sökande av Forskningsbidrag
Jerringfonden stöder forskning inom vård, omsorg och utbildning, som syftar till att förbättra hälsa och
livssituation för barn och ungdomar med särskilda behov. Med särskilda behov avses fysisk eller psykisk
funktionsnedsättning, kronisk sjukdom eller social utsatthet. Forskningen kan vara inriktad på hälsoaspekter, livsvillkor, livskvalitet och lärande.
Det totala beloppet för utdelning av forskningsbidrag är cirka 2,5 miljoner kr.

Läs instruktionerna noga

F ÖLJAN D E GÄLLE R
• Jerringfonden prioriterar patient- och verksamhetsnära forskning.
• Prioritet ges till forskargrupper som verkar inom Sveriges gränser.
• Medel beviljas endast i undantagsfall till områden som är välförsörjda med forskningsmedel,
t ex forskning rörande barn med cancer.
• Skriftlig ansökan i 6 exemplar (ansökan samt eventuella bilagor) skall vara stiftelsen tillhanda
senast den 20 september. Blankett och anvisningar för sökande av forskningsmedel hämtas från
stiftelsens hemsida www.jerringfonden.se eller rekvireras från kansliet.
• Beslut om utdelning av forskningsmedel fattas i mitten av december.
• Forskningsanslag skall förvaltas av universitet, sjukhus eller motsvarande myndighet medan forskningsstipendier utbetalas direkt till den sökande.

B E HAN D LI N G AV PE R S ON U P P G I FTE R

Vi är noga med din personliga integritet. Därför behandlar vi alla personuppgifter med stöd i Dataskyddsförordningen
(EU) 2016/79). Läs noga igenom dokumentet ”Jerringfondens policy för personuppgifter” på vår hemsida,
www.jerringfonden.se.

F OR S K N I N G S AN S L AG
• Ett syfte med Jerringfondens forskningsanslag är att stödja forskargrupper som befinner sig i en
uppbyggnadsfas.
• Som huvudsökande för ett forskningsanslag skall vederbörande ha avlagt dr-examen inom 10 år från
ansökningsåret. Om det finns särskilda skäl till att huvudsökande disputerat för mer än 10 år sedan
måste dessa skäl noga redovisas.
• Gruppens ledare söker forskningsanslag för hela forskargruppen och forskningsanslagets budget kan
innefatta t ex försörjning till forskare, driftbidrag, materiel eller medel för studieresa inom forskningsprojektets ram.
• Maximalt projektbidrag är 300.000 kronor. Endast ett-åriga forskningsanslag ges, men bidrag till samma
projekt kan sökas vid tre tillfällen.
• V
 ar noga med att fylla i relevanta uppgifter på sidan ”kostnadsplan”. Av intresse är t ex att veta vilka resurser
som redan finns för projektets drift. En kort motivering till kostnadsplanen ska lämnas på lämplig plats
i ansökan.
• Ansökan om forskningsanslag ska, förutom noggrant ifylld blankett, även innehålla ett forskningsprogram
med frågeställning, bakgrund, metodik, arbetsplan, betydelse (max 5 A4-sidor, exklusive referenser).

F OR S K N I N G S S TI PE N D I U M
• Forskningsstipendier har till syfte att stödja registrerade forskarstuderande eller disputerade forskare för
att de under en viss tid ska få möjlighet att ägna sig åt studier inom ett specifikt forskningsprojekt. Stipendiet
är skattefritt och utdelas direkt till mottagaren, motsvarande 10.000 –15.000 kr/mån för forskarstuderande
och 15.000 –18.000 kr/mån för disputerade forskare.
• Vid varje ansökningstillfälle kan stipendium beviljas för högst sex (6) månaders heltidsstudier.
• V
 ar noga med att fylla i relevanta uppgifter på sidan ”kostnadsplan”. Av intresse är t ex att veta vilka
resurser som redan finns för projektets drift när någon söker forskningsstipendium. En kort motivering
till kostnadsplanen kan lämnas på lämplig plats i ansökan.
• I tillämpliga delar gäller samma blankett som för ansökan om forskningsanslag, men ett viktigt tillägg är
uppgift om en person, t ex prefekt vid institutionen, som åtar sig att fungera som inspektor för stipendiet.
• Ansökan om Forskningsstipendium ska, förutom noggrant ifylld blankett, även innehålla en studieplan
med följande: frågeställning, bakgrund, metodik, arbetsplan, betydelse (max 5 A4 sidor, inklusive
referenser) samt intyg från handledare.

Om du har frågor angående din ansökan till Jerringfonden är du välkommen att höra av dig till professor
Gunilla Bohlin (gunilla.bohlin@psyk.uu.se) eller till fondens forskningssekreterare Rolf Zetterström
(rolf.zetterstrom@ki.se).

Lycka till!
Gunilla Bohlin
Professor i psykologi
Forskningsansvarig och Styrelseledamot i Jerringfonden
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Du kan också kontakta Jerringfondens kanslichef Eva Lundin (info@jerringfonden.se).

