Allmänna anvisningar
Olle Engkvists stiftelse finansierar vetenskaplig forskning. Anslag kan sökas till forskningsprojekt som
pågår under 2-4 år.
Anslag kan också sökas för välgörande ändamål - vård eller uppfostran av barn samt vård av
behövande ålderstigna, sjuka eller lytta. Ansökningar från enskilda personer behandlas ej.
För att ansöka om anslag behöver du först skapa ett konto hos oss via vår hemsida
www.engkviststiftelserna.se
Anslagsansökan består av ett ifyllt digitalt ansökningsformulär samt ett antal obligatoriska bilagor.
Anslagsansökan kan i undantagsfall och efter samråd med stiftelsen utformas i annan ordning.

Beslut
•

Beslut, som innehåller villkor för användning och information om rekvisition av beviljade medel,
meddelas per mejl eller brev till sökande.

•

Beviljade medel skall rekvireras senast ett år från beslutsdatum.

Avrapportering
Vetenskap:
• Avrapportering skall ske till stiftelsen senast 6 månader efter projektperiodens slut.
• Avrapportering består av en vetenskaplig och en ekonomisk redogörelse.
• Avrapportering av medel beviljade före juni 2017: mejla till stiftelsen (info@soeb.se) en kort
populärvetenskaplig sammanfattning (1-2 sidor) av uppnådda resultat, en lista på ev.
publikationer samt en separat ekonomisk redogörelse enligt budget i ansökan.
• Avrapportering av beviljade medel efter augusti 2017 sker i vårt digitala ansökningssystem.
Välgörande ändamål:
• Avrapportering av medel beviljade före juni 2017: mejla en kort sammanfattning av projektet
samt en ekonomisk redogörelse till info@soeb.se
• Avrapportering av beviljade medel efter augusti 2017 sker i vårt digitala ansökningssystem.
• Om en sökande försummar att lämna redogörelse, medför detta att inga ytterligare bidrag
kommer att beviljas.

Övrigt
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Postdoktorala stipendier prioriteras.
Det finns inga beloppsgränser för projekt.
Förhandsbesked ges ej, ej heller motivering till beslut.
Ofullständiga ansökningar behandlas inte.
Beviljade medel skall rekvireras med början senast ett år från beslutsdatum.
Större ändringar i projektet under projektperioden måste godkännas av stiftelsen i förväg.
Sökande har återbetalningsskyldighet om anslag/bidrag erhållits från annan/andra anslagsgivare
för samma projekt.
Eventuellt återstående medel skall återbetalas till stiftelsen eller omdisponeras efter stiftelsens
föregående godkännande.
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•
•
•
•

Publicerade forskningsresultat skall göras tillgängliga via s.k. open access.
Utrustning och andra inventarier som anskaffats till projektet med medel beviljade från
stiftelsen förvaltas av medelsförvaltaren.
Resestipendium ingår normalt i projektansökan och kan inte sökas separat.
Stiftelsen kan göra stickprovskontroller under pågående projekt och begära in underlag för
användandet av beviljade medel.

Gäller fr.o.m. 2019-06-01

