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Personuppgifter som lämnas i samband med ansökan behandlas enligt dataskyddsförordningen.  
Mer information finns på IFAU:s webbplats www.ifau.se. 
 
  

Postadress: Box 513, 751 20 Uppsala Besöksadress: Kyrkogårdsgatan 6, 753 12 Uppsala Telefon: 018-471 70 70 
E-post: ifau@ifau.uu.se Internet: www.ifau.se Organisationsnummer: 202100-4946 
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Ansökan om forskningsbidrag 
Sökande 
Namn Telefon (arbete) 

            
E-postadress (arbete) ORCID eller personnummer, mer information om ORCID på ifau.se 

            

Bidragsförvaltande organ 
Namn Telefon Giro 

                  
Adress Postnr och ort 

            

Lokaler för projektet 
Arbetet utförs vid (inst. namn) Telefon 

            
Adress Postnr och ort 

            
 Institutionsföreståndarens namnteckning 

 Lokaler finns tillgängliga  Lokaler erfordras  

Projektinformation 
Projekttitel 

      
Ansökan avser 

 fortsättning på av IFAU tidigare stött projekt med IFAU dnr: 
 nytt av IFAU ej tidigare stött projekt 

      

Beräknat startdatum Beräknat slutdatum SCB-kod/-er, mer information på ifau.se 

                  
Sammanfattning av projektets syfte, betydelse och genomförande (högst 200 ord) 
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Andra deltagare i projektet 
Namn Titel E-postadress ORCID eller personnummer 

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

Specificerad budget, personalredovisning (ange i tkr) 
Personal, namn  % av heltid Månadslön (heltid) Soc. avgifter Kostnad År 1 Kostnad År 2 

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
Summa personalkostnader             
Material och utrustning (specificeras på bilaga)             
Resor (specificeras på bilaga)             
Övriga kostnader (specificeras på bilaga)             
Total projektkostnad             

Annan finansiering av projektet 
 Anslagsgivare Belopp 

 har även sökt från             
 har fått från             

Huvudansvarig kommer samtidigt att leda följande projekt 
Projekttitel 

      
      
      
      

Sökandes underskrift (huvudansvarig) 
Ort och datum Namnförtydligande 

            
Underskrift 
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Bilaga 1 
Projektets syfte, betydelse och genomförande (högst ca 20 000 tecken på dubbelt radavstånd) 
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Bilaga 2 
Meritförteckning för projektledaren samt förteckning över publicerade skrifter 
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