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Anvisningar för att söka fortsättningsanslag inför 2017 

Fortsättningsanslag kan sökas för projekt som fått anslag av Forska Utan Djurförsök under 2016. 

Din kompletta ansökan (undertecknat original och 5 papperskopior samt via e-post) ska vara Forska 
Utan Djurförsök tillhanda senast den 3 oktober kl 16.00.  
Senare inkommen ansökan accepteras ej. 

 
Post- och besöksadress: 
Forska Utan Djurförsök 
Hammarby Fabriksväg 25 
120 30 Stockholm 
 
E-post: info@forskautandjurforsok.se 

Dokumenten som skickas per e-post ska namnges på följande sätt:  
Ansökningsblanketten: Efternamn, 16forts, Projektets titel 
Forskningsprogram: Efternamn, 16forts, Forskningsplan 
Övriga bilagor: Efternamn, 16forts, Bilaga nr 

Spara gärna ner och skicka dokumenten som pdf:er.  
Underskrift behövs inte på dokumentet som skickas per e-post. 
 

Blankett för ansökan om fortsatt anslag finns på www.forskautandjurforsok.se/forskarrummet Klicka 
på ”sök anslag” i menyn och välj sedan ”sök fortsättningsanslag”. 

Beslut om anslag meddelas senast den 28 februari.   

 
Vid frågor eller problem är du välkommen att kontakta Karin Gabrielson Morton, e-post 
karin@forskautandjurforsok.se, tel 08-124 560 99. 

Praktiska anvisningar  

1. Ansökan ska ske på särskild blankett som tillhandahålls på Forska Utan Djurförsöks hemsida. 
Undertecknad blankett och 5 kopior ska skickas per vanlig post, samt per e-post (behöver ej 
vara undertecknad kopia; skicka gärna dokument som sparats ner som pdf). Samtliga 
dokument ska vara Forska Utan Djurförsök tillhanda senast kl 16 den sista ansökningsdagen.  

2. Uppgifterna i ansökningsblanketten ska vara på svenska eller engelska och får ej vara 
handskrivna. Handskrivna kryss i rutan accepteras dock. 
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3. I ansökan måste organisationen omkring projektet framgå tydligt, det vill säga vem eller vilka 
personer som ska utföra de olika momenten i projektet samt hur mycket arbetstid som 
beräknas avsättas för projektet för dessa personer.  

4. Detaljerade kostnadskalkyler måste lämnas vid punkt 6-10 i ansökningsblanketten för de 
medel som söks från Forska Utan Djurförsök. Vi beslutar om forskningsanslag för en 
ettårsperiod i taget, men det är viktigt för vår bedömning att känna till tids- och budgetplanen 
för projektet för en längre period, om projektet beräknas pågå under mer än ett år. 

5. Punkt 12 på ansökningsblanketten ”Kortfattad beskrivning av det arbete som utförts och de 
resultat som uppnåtts sedan tidigare ansökan”, bör omfatta ca en halv till en A4-sida i text. Det 
är viktigt att beskriva hur mycket som hunnit utföras under den tidigare projekttiden (med 
föregående års anslag) och resultaten av detta arbete.  

6. Under punkt 13, ”Sammanfattning av resultatens betydelse för att ersätta/begränsa 
djurförsök” vill vi inte bara ha svar på vad som eventuellt redan har uppnåtts utan även vad 
som kan komma att uppnås i framtiden. I tillämpliga fall bör även försöken att minska 
användningen av animaliska produkter (t.ex. serum) samt användning av antikroppar som 
propagerats med ascitesmetoden, redovisas. 

7. Under punkt 14 på ansökningsblanketten ska framgå hur arbetet framskrider i förhållande till 
den tidigare forskningsplanen, om några förändringar gjorts i forskningsplanen, t.ex. i 
tidsplanen och/eller prioriteringar. 

8. Till ansökan ska bifogas en uppdaterad forskningsplan.  

9. Använd gärna denna checklista för att kontrollera om din ansökan/forskningsplan innehåller all 
information vi behöver för att bedöma din ansökan: 

CHECKLISTA  
- Bakgrund till projektet. 

- Syfte och målsättning med projektet. 

- Information om vilken typ av djurförsök som projektet avser att ersätta. 

- Kortfattad beskrivning av vad som hittills genomförts i projektet. 

- Hittills uppnådda resultat. 

- Eventuella problem som påverkat projektets genomförande och hur dessa har åtgärdats. 

- Eventuell ny/förändrad tidsplan för projektets genomförande. 

- Beskrivning av det planerade arbetet under tiden till nästa ansökan. 

- Kortfattad beskrivning av vem som ska göra vad i projektet. 

10. Delredovisning av det pågående projektet (på särskild blankett) måste ske i samband med 
ansökan, om redovisning inte redan skett under 2015 eller 2016. Blankett för redovisning finns 
på hemsidan: www.forskautandjurforsok.se/forskarrummet/beviljade-anslag/blanketter-for-
redovisning-av-anslag/  
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Vid beviljande av anslag 

Om anslag beviljas skrivs ett kontrakt som reglerar utbetalningen av anslagsmedel samt 
redovisningskrav.  

Publicering av beviljade anslag sker bl.a. på vår hemsida, i våra nyhetsbrev samt i pressmeddelanden. 
För att hålla så hög kvalitet som möjligt behöver vi hjälp av de forskare som beviljas anslag och brukar 
därför be om fotografier, en kort text på engelska för publicering på hemsidan samt eventuellt en 
kort, populärvetenskaplig sammanfattning på svenska, eller godkännande av texter som vi skriver. 

Efter avslutad projekttid, eller senast vid det tillfälle som anges i kontraktet, ska en vetenskaplig 
rapport på engelska, samt en kortfattad populärvetenskaplig beskrivning av projektets resultat på 
svenska, insändas. 

Forska Utan Djurförsök förväntar sig att nya forsknings- och testmetoder som utvecklas med anslag 
från Forska Utan Djurförsök valideras internt, samt – i de fall metoden verkar lovande – att en formell 
utvärdering görs. Forska Utan Djurförsök förväntar sig också att forskare som får anslag gör sitt bästa 
för att få resultaten av projekten publicerade och presenterade på konferenser i så stor omfattning 
som möjligt, för att ny kunskap som kan leda till en minskning av djurförsöken skall spridas. 

För mer information 

Kontakta mig på karin@forskautandjurforsok.se  
Telefon: tel 08-124 560 99. 

 

Älvsjö i augusti 2016 

 

Karin Gabrielson Morton 
Sakkunnig  
Forska Utan Djurförsök  
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