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ANVISNINGAR för projektbeskrivning  

En projektplan skriven på svenska eller engelska ska inlämnas. Ansökan får vara maximalt 4 sidor lång, 
exklusive referenser. Rubrikerna i projektplanen ska vara: 

1. Bakgrund 

2. Projektets syKe 

Sökande  Telefon 

Adress Arbetsplats 

Postnummer och ortnamn E-post 

Ins.tu.on  Huvudhandledarens e-post  

Projektets namn  Medsökande (endast namn) 

Bank- eller postgirokonto där forskningsmedel kan inbetalas 

Under vilken .dsperiod beräknas projektet pågå? Sökt belopp    Total kostnad för hela projektet 

Medel för projektet har även sökts från (anslagsgivare/ belopp) Medel för projektet har beviljats från (anslagsgivare/ belopp) 

UnderskriK och namnförtydligande 

Till denna ansökan skall följande handlingar bifogas:   

Beskrivning av projektet; se anvisningar för projektplan 
(3-5 sidor) 

Budget med specifika.on av kostnader 

Handledarintyg bifogas i de fall sökande är 
forskarstuderande 

CV 

Vid frågor vänd dig .ll:  

Telefon 031-387 5757  

E-post  kansliet@spadbarnsfonden.se 
Hemsida: www.spadbarnsfonden.se 



3. Metod 

4. Eventuella preliminära resultat 

5. Tidplan och budget 

6. Plan för spridning av resultat 

7. Populärvetenskaplig sammanfacning på svenska 

Se nedan för ycerligare informa.on. 

1. Bakgrunden ska kordacat beskriva kunskapsläget inom det fält som projektansökan innefacar. 
Avslutningsvis ska finnas en problemformulering som mo.verar ac det planerade projektet 
genomförs. 

2. Projektets syKe ska beskrivas. 
3. Metodavsnicet ska tydligt beskriva hur projektet ska genomföras och innefaca en e.sk analys samt 

uppgiKer om projektet är prövat i e.sk nämnd. 
4. Om det finns preliminära resultat ska de redovisas. 
5. Tidsplan för när projektet ska genomföras ska beskrivas. En översiktlig budget ska också finnas med. 
6. Ge en kort redogörelse för hur resultatet från projektet ska spridas. 
7. I den populärvetenskapliga delen (max 200 ord) ska projektets bakgrund, metod och syKe framgå 

kordacat. 

Spädbarnsfonden kommer inte ac behandla ansökningar som avviker från instruk.onerna för hur 
projektplanen ska skrivas. Ansökan ska vara Spädbarnsfonden .llhanda senast den 30 september. 

Skicka in din ansökan och bilagor via e-post .ll: kansliet@spadbarnsfonden.se 

Redovisning  

Kompleca villkor för redovisning erhålls vid beviljad ansökan. 

En skriKlig ekonomisk redovisning ska sändas .ll Spädbarnsfonden senast tre månader eKer avslutat projekt. 
Spädbarnsfonden önskar ac s.pendiemocagaren gör en muntlig redovisning av projektets vetenskapliga 
resultat via en kort videoinspelning. Utvalda projekt kan få möjlighet ac göra en presenta.on vid 
Spädbarnsfondens årsmöte eller något av våra seminarier. 

Välkommen med din ansökan.  
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