Ansökan om bidrag från Stiftelsen Psoriasisfonden och
Stiftelsen Gösta A Karlssons 60 års fond
Viktig information om ansökningsprocessen
•

Det går ej att söka medel till samma projekt från båda fonder, dock kan
samma forskare/team söka medel från båda fonder till olika projekt.
Gösta A Karlssons 60 års fond tar företrädesvis emot ansökningar för
projekt i uppstartsfas; Psoriasisfonden för projekt i alla faser.

•

Endast disputerad kan stå som huvudsökande för forskningsprojekt.

•

Ansökningshandlingar ska skickas in på engelska, däremot ska
sammanfattningen alltid vara på svenska. Vi uppskattar en strävan efter
att hålla sammanfattningen kort, tydlig och möjlig för forskningsråd samt
externa bedömare att granska, inklusive de lekmän som där ingår. Om
möjlighet ej finns att tillhandahålla ansökningshandlingar på engelska
kan undantag begäras via mail eller telefon till kansliet.

•

Observera att det är ansökningsblanketterna märkta med innevarande
år som ska användas. Progressionsrapport ska alltid biläggas vid
ansökan om fortsättningsbidrag (använd helst tillhandahållen mall).

•

I projektbudgeten ska tydligt anges följande:
o Totalbudget för projektet samt belopp som söks från fonden
o Om ansökan gäller uppstartsstöd eller stöd till etablerat
forskningsprojekt (eller annat – vänligen specificera)
o Projektets omfattning (hel- eller deltidsforskning)
o Samtliga kostnader (personal, utrustning, material,
datainsamling/register, resor, mötesdeltagande, publicering etc)
o Beviljade respektive sökta anslag från andra finansiärer.

Obligatoriska ansökningshandlingar
•
•
•
•
•
•
•

Ansökningsblankett 2022(mall)
Fullständigt program för forskningsarbetet
Fullständig projektbudget
Meritförteckning för huvudsökande och
nyckelpersoner
Publikationsförteckning
Progressionsrapport vid fortsättningsanslag (mall)
Godkännande av etisk kommitté
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Instruktioner
1. Ladda ner ansökningsblanketterna, observera att det är separata blanketter
för de två olika fonderna.
2. Kontakta Barbra Bohannan, verksamhetssamordnare vård och behandling,
forskning på Psoriasisförbundet på barbra.bohannan@pso.se och anmäl ditt
intresse för att ansöka om bidrag.
3. Inom kort tilldelas du en egen skyddad Dropbox-mapp där du och ditt team
kan ladda upp ansökningsblanketterna samt alla övriga underlag i takt med att
de blir färdiga. Kom ihåg att tydligt namnge alla bilagor med beskrivning av typ
av bilaga. Ansökningsblanketterna kan fyllas i på datorn, namnges enligt
formatet: [Fondnamn]_Förnamn Efternamn_Årtal (exempelvis
Psoriasisfonden_Anna Andersson_2022). Bilagor namnges enligt liknande
format, med tillägg av typ av bilaga (Psoriasisfonden_Anna
Andersson_2021_Projektbeskrivning). Samtliga dokument ska vara i PDFformat.
4. Korrekt ifyllda ansökningsblanketter och samtliga underlag måste finnas i
mappen senast klockan 23:59 den 1 juni för att kunna ingå och bedömas i
årets ansökningsprocess. Endast fullständiga ansökningar kommer att gå
vidare till bedömning.
5. Observera att vi inte tar emot ansökningar och underlag per epost då de
innehåller personuppgifter.
Vid frågor, kontakta Barbra Bohannan på ovanstående epost-adress eller
Psoriasisförbundets kansli på info@pso.se.
Ansökningarna granskas vid respektive fonds styrelsemöte i september
månad. Beviljade bidrag måste begäras ut senast 1 december.
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Application for grants from Stiftelsen Psoriasisfonden or
Stiftelsen Gösta A Karlssons 60 års fond
Important information about the application process
•

It’s not possible to apply for grants for the same projects from both
foundations, however, the same research team can apply for grants
from both foundations if they are for two separate projects.

•

Gösta A Karlssons 60 års fond preferably admits applications for start
up-/early phase projects; Psoriasisfonden for projects in all phases.

•

Main applicant must have successfully defended her/his doctoral thesis.

•

Applications should be submitted in English. However, it is an absolute
requirement that the project abstract on the application form is written in
Swedish. We appreciate an effort to keep the abstract brief, clear and
easy for the scientific committee as well as external reviewers to review,
including the laypersons included there.

•

It is mandatory to use the application form marked “2022”.

•

The budget must include and clearly detail the following:
o Total budget for the project and funding required from the
foundation/s
o If the application is for a project in the start up-phase or ongoing/
established project (or other – please specify)
o Extent of project (full time or part time research)
o Costs (personnel, equipment, materials, data/registry costs,
travel, meeting participation, publication, etc)
o Grants received or applied from other sources (please specify
amount and source of funding)

Required application materials
• Application form/s for 2022
• Complete research program
• Complete project budget
• Curriculum Vitae for main applicant and key team members
• List of publications
• Progress report (applications for continued funding, template)
• Approval by ethics committee
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Instructions
1. Download the application forms and templates; please observe that there are
separate documents for the two separate foundations. Make sure to save the
application materials with the foundation name included in the document name
(see below).
2. Contact Barbra Bohannan, Coordinator policy, advocacy and research, at
Psoriasisförbundet on barbra.bohannan@pso.se and apply for a Dropboxfolder for your application material.
3. Within short you will be allocated your own secure Dropbox-folder where you
and your team can upload the application materials. Please ensure that all
documents are clearly named. The PDF-templates can be filled out digitally and
should be saved using the format: [Foundation name]_Given name_Family
name_Year. Attachments should be saved using the same format, with the
attachment type added, as in [Foundation name]_Given name_Family
name_Year_Project budget. All documents must be in PDF-format.
4. The application materials must be available in their entirety by the latest
23:59 on June 1 to be applicable for this year’s review.
5. Please note that application by email is not permitted as they contain
personal data.
Should you have any questions, please contact Barbra Bohannan or the
secretariat of Psoriasisförbundet at info@pso.se. Information about the
foundations can be found on Psoriasisförbundet’s website.
The applications will be reviewed by the foundations’ boards in September.
Grants must be requested at the latest December 1.

Psoriasisförbundet, Bellmansgatan 30, 1 tr. 118 47 Stockholm.
Tel: 08-600 36 36, Organisationsnummer: 802002-7283, E-post: info@pso.se
www.psoriasisforbundet.se

