
Stiftelsen MHF:s fond
för trafiksäkerhet

PM för anslag från Stiftelsen MHF:s fond för trafiksäkerhet

Ändamål 
Fondens ändamål är att stödja vetenskaplig forskning om alkohol, droger och trafiksäkerhet.

Ansökan 
Forskare som är intresserade av att arbeta inom något område med anknytning till fondens ändamål är välkomna att sända 
in ansökningar om anslag till projekt. 

Ansökan ska innehålla: 
• Kortfattad men tydlig beskrivning av projektet med dess syfte och uppläggning
• Tidsplan. Ansökan kan beviljas för en tid av högst tre år.
• Sökt belopp med kostnadsspecifikation och angivande av ev. andra sökta medel
• Meritförteckning

Ansökan skickas på särskild blankett senast den 30 september till:
1. Epost fonden@mhf.se
2. Stiftelsen MHF:s fond för trafiksäkerhet, Lars Olov Sjöström 

Byängsgränd 8, 120 40 Årsta

Beslut om forskningsmedel från fonden fattas en gång per år av stiftelsens styrelse, senast under oktober månad. Villkoren 
för beviljade forskningsprojekt regleras i ett särskilt kontrakt mellan stiftelsen och anslagsmottagaren.

Upplysningar
Upplysningar kan lämnas av fondens handläggare Lars Olov Sjöström. 

Telefon: 08-555 765 73 Mobiltelefon: 070-697 00 22  E-post: lars.olov.sjostrom@mhf.se
Postadress: 

Stiftelsen MHF:s fond för trafiksäkerhet, Lars Olov Sjöström 
Byängsgränd 8, 120 40 Årsta

Villkor för anslagsmottagare
Anslagsmottagare ansvarar för att:
– projektet genomförs i enlighet med den beskrivning som angetts i ansökan och i upprättat kontrakt.
– den angivna tidsplanen hålls. Om tidsplanen behöver ändras skall fonden alltid informeras.
– en sammanfattning av forskningsresultaten eller en komplett rapport (i de fall forskningsresultaten publicerats) insänds
till fonden när projektet är avslutat.
– det i eventuella publikationer från forskningen anges följande: ”Forskningsstudien har erhållit bidrag från Stiftelsen MHF:s
fond för trafiksäkerhet”.
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Ansökan om forskningsanslag

HUVUDSÖKANDE med ansvar för kontakter med stiftelsen Eventuell medsökande

Namn Namn

Befattning Befattning

Telefon Telefonnr

E-post E-post

Postadress Namn på bidragsförvaltande forskningsinstitution eller liknande

Postnr Postort Organisationsnr Bank- eller plusgiro

PROJEKTBESKRIVNING

Projekttitel Ansökan avser: Nytt projekt
Fortsatt projekt

Sökt belopp (SEK) inkl. moms Planerat startdatum Planerat slutdatum

Markera medsända bilagor:
            Utförlig projektbeskrivning (forskningsprogram)
            Sökandes meriter och forskningskompetens

Övrigt. Specificera   

Specifikation övriga bilagor

SAMMANFATTNING AV FORSKNINGSPROGRAMMET MED DESS SYFTE OCH UPPLÄGGNING
Skriv på svenska på ett, även för icke-specialister, begripligt sätt.

Syfte
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Genomförande

Metod

Förväntad samhällsnytta
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ETIKGRANSKNING

Projektet har granskats och godkänts av medicinsk, djuretisk eller annan 
etikkommitté.
           Ja (bifoga etikkommitténs beslut)

Nej, motivera varför   

Motivering:

För samhälls- och beteendevetenskapliga projekt som ej granskats av etikkommitté:
Sökande har tagit del av Humanistisk-Samhällsvetenskapliga forskningsrådets (HSFR) etikregler
           Ja
           Nej

BUDGET
Specificera gärna mer detaljerat under nedanstående rubriker. För projekt som planeras pågå mer än ett år anges hur kostnaderna fördelas på olika år.

KOSTNADER ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3

Lönekostnader inkl. lönekostnadspålägg (lagstadgade/avtalsreglerade avg.)

Rese- och traktamentskostnader

Konsultkostnader

Material

Lokaler

Övriga kostnader, beskriv!

SUMMA FINANSERING, KRONOR

UNDERSKRIFT av huvudsökande

Ort Datum Underskrift av sökanden

Ort Datum Underskrift av forskningsinstitution/organisation

ANVISNINGAR
1. Skicka ansökan och ev. bilagor till fonden@mhf.se	 SAMT
2. Skriv ut blanketten i ett exemplar, underteckna och skicka med post till:

Stiftelsen	MHF:s	fond	för	trafiksäkerhet 
Byängsgränd 8, 120 40 Årsta       Senaste ansökningsdatum: 30	september varje år
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