
Inkom datum

Sökande (efternamn, förnamn) Titel Födelseår Dr ex år

Sökandens postadress (arbetsplats)

Sökandens arb telefon (inkl riktnummer) E-post

Titel

Faxnummer

Födelseår Dr ex årMedsökande (efternamn, förnamn)

Bidraget förvaltas av

Projekttitel (svensk)

Projekttitel (engelsk)

Ansökningsblankett

Beräknad tidpunkt för: Forskningsstart Slutredogörelse

Anslag sökes från

Agria Djurförsäkring Thure F och Karin Forsbergs Stiftelse Svenska Kennelklubben

Ansökan avser finansiering av

Pågående projekt Nytt projekt Del av samarbetsprojekt

Pengar sökes för

Utrustning Resebidrag

Seminarier/konferenserUndervisningForskning

Vidareutbildning

Övrigt

Sammanfattning

Medel för detta projekt söks också hos annan finansiär, se sidan 3

Ansökningar ställda till SKK och Agrias forskningsford skickas till SKK, 163 85 Spånga.
Ansökan ställd till Thure F och Karin Forsbergs Stiftelse skickas till nedanstående adress:
c/o Astrid Hoppe, Morby, Åttondelen 614, 755 98 Uppsala. 
 

Har bidrag tidigare sökts för detta ändamål?      Om "Ja", när?

Varifrån?

Eventuellt erhållet belopp

Ja Nej

Sammanfattning på svenska av forskningsprogrammet, inkl motivering, metodik, mål samt tillämpningsområde (ska rymmas nedan). Fullständigt forskningsprogram 
lämnas i en bilaga om högst fem sidor.

........................................................................................................................................................

Finansiering sökes för

1 år 2 år 3 år



Sammanställning av sökta medel fördelade på år och utgiftsslag. OBS CV bifogas för samtliga personer

Anställning som doktorand, namn

Sökande (efternamn, förnamn)

År 1Utgiftsposter exklusive ingående moms År 2 År 3

Anställning som forskarassistent, namn

Annan tjänstetyp, namn

Annan tjänstetyp, namn

Beräknade lönekostnader, inklusive sociala avgifter

% av heltid Antagningsår

% av heltid

Dr ex år% av heltid

% av heltid

% av heltidAnnan tjänstetyp, namn

Summa löner

Materiel etc, specificera

Resekostnader, specificera

Summa materiel och resekostnader 

Utrustning, specificera

Förvaltningsavgift

Summa sökta medel totalt

2(4)

Summa utrustning

1

2

3

4

Universitetsmoms

Summa 1-4



Finansieringskällor för nu sökt projekt

Sökande (efternamn, förnamn)

Medel har även sökts hos/beviljats av
Organisation, telefonnummer BeviljadObehandlad

Ansökan ärAvser sam-
finansering

Ange år och belopp

Namn

Uppgifter om deltagande personer i det sökta projektet. OBS CV bifogas för samtliga personer

Funktion i projektet Lönen finansieras av Finansierad 
till och med

% av
heltid

Författare, prel titel, planerat forum

Planerade rapporter
Rapporttyp

Planerat datum

Sökord (substantiv, singularis, obestämd form)

3(4)

År 1 År 2 År 3

Projektet omfattar försök med djur som kräver etisk prövning.

Erforderliga tillstånd finns. Bifogas.

Ansökan om erforderliga tillstånd är inlämnade.

Ekonomisk slutredogörelse (senast 2 år efter tilldelning av medel)

Vetenskaplig slutredogörelse



Thure F och Karin Forsbergs Stiftelse

Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig undervisning eller forskning om sjukdomar hos hundar. Användning av 
hundar för vetenskapligt ändamål, som inte kan godkännas av etisk nämnd får ej förekomma.  Medel delas inte ut till 
forskning som innebär användning av försöksdjur. 
Ansökan inlämnas i åtta exemplar, varav ett original. Även bilagor skall lämnas i åtta exemplar. I fråga om publikationer, 
interna rapporter, manuskript och dylikt gäller endast i två exemplar. Sökanden är skyldig att till bidragsgivaren lämna 
en årsrapport/slutrapport med redogörelse för arbetets fortskridande/avslutande och publicering, som inlämnas i original 
och fem kopior. Detta gäller även bilagorna.

Agria Djurförsäkring

Agria Djurförsäkring stödjer genom Agrias Forskningsfond veterinärmedicinsk forskning och forsknings- och utvecklingsprojekt 
rörande husdjur och husdjursskötsel.  Avgörande är  projektens kvalitet och angelägenhet. Därvid bör målsättningen även vara 
att ge stöd till utredningar och undersökningar som leder till skadeförebyggande åtgärder. För projekt som kräver försöksdjur 
måste erforderliga tillstånd finnas innan medel kan disponeras.

Svenska Kennelklubbens Forskningsfond (Förvaltas av SKK)

Fondens ändamål är att främja forskning inom de områden som rör hund, veterinärmedicin, genetik och etologi, 
men även psykisk, social och ekonomisk betydelse samt hundens historiska och kulturella betydelse. 
Särskild uppmärksamhet ska läggas på hundens hälsa och möjligheter att i Sverige föda upp och hålla hund.

Bertil Lagerblads Forskningsfond (Förvaltas av SKK)

Fondens ändamål är att främja forskning inom de områden som rör hund, i första hand inom veterinärmedicin, genetik 
och etologi men även forskning om hundens psykiska, sociala och ekonomiska betydelse. Gäller särskilt jakthundar.

Ulla Segerströms och Bertil Sted-Grens Fond (Förvaltas av SKK)

Fondens ändamål är att främja vetenskaplig forskning avseende hund.

OBS. För samtliga tre fonder som förvaltas av SKK gäller att man ej stödjer projekt som innebär nyttjande av försökshundar. 
För Agrias Forskningsfond och de tre fonder som förvaltas av SKK gäller att ansökan ska skickas in skriftligt i 15 exemplar och 
på diskett eller CD.

Sökande (efternamn, förnamn)

4(4)

Datum

Datum Underskrift av prefekt alternativ firmatecknare

Sökandens underskrift
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