
 
 
 
 
 
 
1. PERSONUPPGIFTER 

 
1.1 Huvudsökande  
Sökande / Kontaktperson    

 

Förnamn Efternamn Universitet/Organisation  
 

    
 

Akademisk titel  Organisationsnummer Hemsida 
 

  
 

  

Tjänstetitel  Institution  
 

   
 

Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNN) 
 
Telefon                                           

 
Mobiltelefon                                   

 

   

 

  Gatuadress Boxadress  Postnummer  Postort 
 

     

 
E-post 

 
 
1.2 Firmatecknare/ansvarig 
 
Förnamn       Efternamn 

 
 
Tjänstetitel 

 
 
1.3 Projektledare 
 
Projektledare är: 
 

 
Bifoga CV-Projektledare (Max 2 sidor) 

N)



2. PROJEKTINFORMATION 
 
2.1 Ansökningstyp 
 

Ansökan avser:  
 
 
2.2 Anslagstyp 
 
 Stipendium avser enskild forskare 

Forskningsmedel söks av institution 
Publiceringsbidrag söks för att stödja publicering 

 
2.3 Projekttid 
 
Startdatum Slutdatum Sökta medel 

   
 
 

2.4 Planerade återrapporteringar 
                                                                                                                    Datum  

Underlag för infoblad på svenska                            ☐ 

Slutrapport                                            
 

☐ 

Seminarium/seminarier 
 

☐ 

Vetenskaplig artikel/skrift 
 

☐ 

Annat sätt:   
☐ 

 

2.5 Projektinformation 
Projekttitel 

 
Projektbeskrivning (max 2000 tecken) 

 
 

1. Stipendium

2. Forskningsmedel
3. Publicering
4. Annat (Specificerat)

Projekttitel - (Obligatoriskt)



 
 
3. MEDSÖKANDE / SAMARBETSPARTNERS 

Förnamn Efternamn Universitet / Organisation 

   
Funktion E-post 

  
 
 
4. BUDGET 
4.1 Budget 
Personal (För forskningsmedel skall LKP och OH anges) Timmar Timkostnad Total Sökt 
     
     
     
     

Summa   
 

Material / Utrustning Total Sökt 
   
   
   

Summa   
 
Resor Total Sökt 
   
   
   

Summa   
 
Övrigt Total Sökt 
   

Summa   
   

Summering av budget totalt och sökt Totalt Sökt  
Summa av samtliga kostnader för hela projektet   

Summa av medel som sökes från Brandförsäkringsverket   

   
   

4.2 Budgetfördelning år:                       år:                     år: totalt 
Fördelning per år av sökta medel från 
Brandförsäkringsverket 

    

Fördelning sökta medel från andra 
finansiärer 

    

 
      
Summa 

    

  
 
 
  

Summa (anges i SEK)

Summa (anges i SEK)

Summa (anges i SEK)

Summa (anges i SEK)

Summa (anges i SEK)



5. ÖVRIGA ANSLAGSKÄLLOR         
       
5.1 Medel erhållna från andra 
finansieringskällor för projektet 

Har ni erhållit medel från 
annan källa?        ( ja/nej )  

Anslagskälla Belopp  

 
 

 

 
 

 
 Summa 

 

5.2 Medel sökta från andra 
finansieringskällor 

Har ni sökt medel från annan 
källa?                       ( ja/nej )  

Anslagskälla Belopp 

 
 

 

 
 

 
 Summa 

 

5.3 Medel som planeras sökas från 
andra finansieringskällor 

Planerar ni att söka medel 
från annan källa?    (ja/nej )                                     

Anslagskälla Belopp  

 
 

 

 
 

 
 Summa 

 

Kommentarer 

 
 

 
 
  

Projektet får ej överfinansieras.

Brandförsäkringsverket kräver ekonomisk särredovisning av erhållna medel innan medel från Bransförsäkringsverket slutgiltligen kan fastställas.

Anslagskälla ska tydligt redovisas.

Projektet får ej överfinansieras.

Brandförsäkringsverket kräver ekonomisk särredovisning av erhållna medel innan medel 
från Brandförsäkringsverket slutgiltligen kan fastställas.

Anslagskälla ska tydligt redovisas.

Projektet får ej överfinansieras.

Branförsäkringsverket kräver ekonomisk särredovisning av erhållna medel innan medel från 
Brandförsäkringsverket slutgiltigt kan fastställas

Anslagskälla ska tydligt redovisas



6. BILAGOR 
 

Projektbeskrivning (namn på bilaga) (Max 10 sidor) 

 
 
Övriga bilagor (namn på bilaga) (Max 5 sidor) 

 
 
 
 
7. UNDERSKRIFT  
 
 
 
…………………………………………………………. 
 
Namnförtydligande: 
 
 
…………………………………………………………. 
 
 

Namn: Datum för Ansökan:

(Max 3000 tecken)

(Max 5 sidor)
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