
Ansökan om bidrag
till utvecklings-, utbildnings- och forskningsprojekt

Box 199, 221 00 Lund

Namn/kontaktperson

Utdelningsadress

Startdatum

Eventuell institution/universitet

Bidrag har erhållits tidigare År Belopp Ändamål

Postnummer och ort

Projektets rubrik

Sammanfattning av projektet 

Ansökan avser

Beskrivning av projektet

Kontaktuppgifter    

Forskningsprojekt Utbildnings- och utvecklingsprojekt

Personnummer/orgnr

Telefon

Beräknat slutdatum

Eventuell handledare

Mejladress

Organisation/förening

Titel
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Ansökan om bidrag
till utvecklings-, utbildnings- och forskningsprojekt

Box 199, 221 00 Lund

Material

Inkomst av tjänst

Resor

Andra bidrag eller anslag*)

Publicering

Totalt

Övriga*)

*) Specificeras

I de fall projektet/forskningen kräver etiskt tillstånd, måste detta beviljas innan eventuella
stipendier/medel kan utbetalas.

Totalt

Beräknade kostnader   

Beräknade inkomster   

Bidrag som söks från Svelands Stiftelse   

Förteckning över bilagor  

Underskrift 

SEK  

SEK  

SEK 
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Namn Ort och datum



Box 199, 221 00 Lund

Så behandlar Svelands Stiftelse Dina personuppgifter 
(information enligt Dataskyddsförordningen GDPR) 

Personuppgifter som du lämnar i denna ansökan, eller som registreras i övrigt inom ramen för ansökningsförfarandet, 
behandlas av den personuppgiftsansvarige; Stiftelsen, för att pröva din rätt till bidrag och för övrig bidragsadministra-
tion. I syfte att upprätthålla en god registervård kan personuppgifterna komma att kompletteras genom inhämtning från 
privata och offentliga register, t ex uppdatering av adressuppgifter med hjälp av statens person- och adressregister, SPAR. 

Personuppgifterna lagras så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen samt för att 
Stiftelsen skall kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag. 

Om du önskar mer information om vilka personuppgifter om dig som Stiftelsen eller dess biträde behandlar, kan du 
skicka en skriftlig, av dig egenhändigt undertecknad begäran ställd till Stiftelsen. Till samma adress skriver du om du vill 
begära rättelse av felaktig eller ofullständig personuppgift.
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