Checklista för ansökan om projektbidrag 2021
Ansökan om projektbidrag från Lars Salviusföreningen ska vara Bonus Copyright Access tillhanda i
sex (6) exemplar senast 2021-09-30. Ansökan ska vara maskinskriven (printad i datorskrivare).
Projektbidrag kan sökas av:
• Juridiska och fysiska personer, exempelvis utgivare, organisationer och högskoleinstitutioner
samt enskilda publicister, forskare och författare.
• Författare och utgivare som inte är medlemmar i Lars Salviusföreningens stiftarorganisationer
äger samma rätt att söka och erhålla projektbidrag som organisationernas medlemmar.
Projektbidrag är avsedda för:
• Bidragen är främst avsedda för projekt som långsiktigt främjar den vetenskapliga eller
populärvetenskapliga kommunikationsprocessen.
• Projekten ska helst vara av bestående värde för utgivning och spridning av vetenskap och
populärvetenskap, exempelvis i böcker, tidskrifter, etermedier, sociala medier, vid publika
sammankomster – eller i helt nya sammanhang. Det kan bland annat handla om att utveckla
och praktiskt testa metoder och redskap, utbilda i kommunikativa färdigheter eller pröva nya
former för att sammanföra utgivare, publicister, forskare och allmänhet.
• Att ett projekt syftar till långsiktiga effekter, även om det avser en kommunikativ punktinsats,
kan säkerställas genom bred och effektiv spridning till relevanta grupper av information om
dess upplägg och resultat.
• Om projektet är en del av ett större forskningsprojekt ska det framgå i ansökan hur det är
avgränsat från övrig verksamhet i projektet, såväl vetenskapligt som praktiskt och ekonomiskt.
Projektbidrag lämnas inte för följande ändamål:
• Bidrag ges inte för tryckning av böcker och andra rapporter från planerade, pågående eller
slutförda forskningsprojekt.
Ansökan ska innehålla:
• Namn (fysisk eller juridisk person)
• Födelsedatum (sex siffror)/organisationsnummer
• Ev. anställning/tjänst
• Universitet/institution
• Postadress (hem)
• Postort
• Telefon
• Kontonummer för utbetalning av ev. projektbidrag
• Ansökt belopp
I bilaga (som också inlämnas i sex exemplar) ska ingå:
• Projektbeskrivning (högst 1 000 ord).
I projektbeskrivningen ska följande information ingå:
- Syfte och motivering
- Metod för projektets genomförande
- Kostnadsplan
- Målgrupp för projektets resultat
- Plan för spridning av projektets resultat
•

Projektsammanfattning (högst 100 ord)

•

Åtagande att efter projektets genomförande informera Lars Salviusföreningen om de
erfarenheter som vanns och medgivande av rätt för föreningen att publicera denna text.

