STIFTELSEN ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS FORSKNINGSFOND
”Steg för steg” – anvisningar till ansökningsformuläret
Om du inte har ansökt om anslag hos oss
tidigare måste du registrera dig som ny
användare.
Om du ansökt om anslag hos oss 2014 eller
senare använder du samma
inloggningsuppgifter som tidigare.
Om du har glömt ditt lösenord, klicka på
”Glömt lösenord”, du får då ett nytt
lösenord till din e-postadress du tidigare
angivit i systemet.

Ny användare: Fyll i uppgifterna och
klicka på ”Fortsätt” och sedan bekräfta
uppgifterna. Du får då ett mejl till din epostadress med ett lösenord. Om du inte
fått mejl med lösenord inom 15 minuter,
kontrollera din skräppost.

Hem: Här ser du alla de ansökningar du
skapat; även ansökningar från 2011-2013.
Kom ihåg att redigera dina personuppgifter
om ändringar skett.

OBS! Fyll i den postadress dit du önskar
all post angående din ansökan/anslag
(t.ex. kontrakt, rekvisition).

Här infogar du alla publikationer
för huvudsökanden. Fyll i de mest
relevanta publikationerna för
projektet först, alternativt markera
dessa med fet stil.

Klicka på ”Skapa ny ansökan”.

Välj ”Forskningsanslag 2021” i
rullgardinen och klicka på ”Skapa”.

Klicka på ansökningsnumret F2021-XXXX
för att redigera din ansökan.

Klicka på redigera för att öppna ansökan.
OBS ! Allt du fyller i sparas automatiskt
medan du navigerar i ansökan!

Mer information om vad som ska fyllas i
hittar du genom att klicka på
”Anvisningar”.

Progress och preliminära resultat fyller du i
om du söker fortsättning på ett pågående
projekt.
Fyll i ett streck (-) för att kunna spara
rutan om du inte ansöker om anslag för
ett pågående projekt.

Populärvetenskaplig sammanfattning
skrivs på svenska. Denna text kan komma
att publiceras på vår hemsida ifall du får
ditt anslag beviljat.

Budget: Önskad anslagstid(1-3 år).
Lönekostnader, resekostnader,
driftskostnader och indirekta kostnader
summeras automatiskt till ”Totalkostnad
för projektet”
Ange i rutan för ”Sökt belopp” hur
mycket av totalkostnaden du söker
från Forskningsfonden.

Lönekostnad: När du fyller i alla rader i
lönekostnader, räknas rätt belopp ut
automatiskt enligt procentsatser i heltid
& LKP som du fyllt i, när du klickar på
”Tillbaka”.

Medel: Här anger du alla de medel du
redan beviljats eller sökt från andra
finansiärer för detta projekt.
Här anger du också din egen insats = medel
till projekt från egna resurser.

Källa: Här fyller du i finansiär och belopp
och sedan kryssar i rutan ifall du inte har
fått beslut om beviljat belopp.

Alla de sökta beloppen kommer då att
synas inom parentes och alla beviljade
utan parentes.OBS! Både beviljade och
sökta belopp överförs till budget fliken
som ”Övriga medel ”

Forskningsplan: Här bifogar du din
forskningsplan genom att klicka på
”Ladda upp”. Filen skall vara i PDFformat!

När du är klart med din ansökan, klicka på
”Skicka in”.

Om något saknas får du upp denna ruta –
fyll i den information som saknas och
skicka in på nytt.

Kontakt
Vid frågor kring utlysningen, kontakta:
Emeli Lundström, Forskningssekreterare
emeli.lundstrom@astmaoallergiforbundet.se
079-067 03 45
eller
forskning@astmaoallergiforbundet.se

