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WERA EKSTRÖMS STIFTELSE FÖR PEDIATRISK FORSKNING
- Instruktion och ansökan

Fonden utdelar anslag inom det pediatriska forskningsområdet i första hand med
inriktning på de sjukdomstillstånd som drabbar ämnesomsättningen. Följande typer av
anslag kan komma i fråga.
Stipendier:
Forskarrekryteringsstipendier, 10 000 kronor per månad, att använda före
rekrytering till forskarutbildning, d.v.s. före registrering som doktorand.
Stipendier för registrerade forskarstuderande, 13 000 kronor per månad.
Stipendier för disputerade forskare, s.k. "postdoc-stipendier", 16 000 kronor per
månad.
Totalt belopp tillgängligt för utdelning uppgår till cirka 300 000 kronor. Stipendiernas
belopp är avsedda för heltidsstudier och yngre forskare prioriteras. Stipendiebeloppet
utbetalas direkt till den sökande.
Ansökningsförfarande
Ansökan (4 exemplar) skall inlämnas på speciell ansökningsblankett och innehålla:
Forskningsprogram och målsättning
Bakgrund
Arbetsplan och betydelse
Bifogad meritförteckning (CV)
Förteckning övrig finansiering av projektet
Intyg från handledare där handledaren åtar sig ansvar för stipendiets användande.
För odisputerade skall framtida planering avseende registrering eller disputation
redovisas. Vid rekvisition av beviljade medel skall intyg av arbetsgivare om beviljad
tjänstledighet utan lön bifogas.
Ansökan skall vara Stiftelsen tillhanda senast den 15 september 2012.
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Wera Ekströms Stiftelse för pediatrisk forskning
Namn

Ansökan
Personnummer

Adress

Institutionstillhörighet.
Tidsperiod
Bidragets användning

Antal månader

Forskarrekryteringsstipendie
Forskarstipendie
Postdoc-stipendie
Sökt bidrag/Projekt, kortfattad beskrivning

Bilagor

Jag har tagit del av bilagda information om hur mina
personuppgifter behandlas
Ort, datum

Ansökan och bilagor sänds i fyra exemplar till:
Stiftelsen Wera Ekströms fond för pediatrikforskning
SEB
Institutioner & Stiftelser
106 40 STOCKHOLM

(Sökandes namnteckning)
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Så behandlar stiftelsen/föreningen dina personuppgifter
(Information enligt personuppgiftslagen - PUL)
Personuppgifter som du lämnar i denna ansökan, eller som registreras i övrigt
inom ramen för ansökningsförfarandet, behandlas av den personuppgiftsansvarige;
stiftelsen/föreningen, för att pröva din rätt till bidrag och för övrig bidragsadministration.
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 kommer för angivna ändamål att lämnas ut till SEB, som för
stiftelsens/föreningens räkning administrerar ansökningsförfarandet.
Personuppgifterna lagras så länge som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen
med behandlingen samt för att stiftelsen/föreningen skall kunna fullgöra sina
skyldigheter enligt lag.
Om du önskar mer information om vilka personuppgifter om dig som stiftelsen/
föreningen eller dess biträde behandlar, kan du skicka en skriftlig, av dig
egenhändigt undertecknad, begäran ställd till den aktuella till stiftelsen/
föreningen, SEB Institutioner & Stiftelser, 106 40 Stockholm. Till samma adress
skriver du om du vill begära rättelse av felaktig eller ofullständig personuppgift.
Samtycke till behandling av känsliga personuppgifter
Genom din underskrift på ansökningsblanketten godkänner du att de personuppgifter du lämnat i din ansökan, även om de skulle innefatta s.k. känsliga
personuppgifter*, får behandlas för de ändamål som angivits ovan.
* Med känsliga personuppgifter avses uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska
åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller uppgifter som rör hälsa
eller sexualliv.
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