Instruktioner för ansökan av forskningsstipendium
Välkommen!
Stipendium kan erhållas om ditt forskningsprojekt har sin grund i företagsutveckling
och du har anknytning till svenskt universitet/högskola.
För att vi ska kunna göra en rättvis bedömning av din ansökan, rekommenderar vi att
du läser igenom instruktionerna noggrant. Observera att ansökan ska fyllas i på
svenska.
Nedan kommenteras det som kan vara oklart. Har du andra frågor är du välkommen
att kontakta vår support. Vissa rubriker är ”tvingande” och måste fyllas i för att du
ska kunna gå vidare till nästa steg.
Vi vill redan här göra dig uppmärksam på att vi förväntar oss att du som erhåller
stipendium hämtar ditt stipendium personligen i Göteborg och samband med det
kort redogör för ditt projekt för övriga inbjudna. Du och en person till är välkomna
att delta i ceremonin och den trevliga tillställning som vi ordnar i anslutning därtill.
Datum för utdelning hittar du på hemsidan.
Steg 1.
Skriv ditt personnummer så hämtar programmet automatiskt dina adressuppgifter.
Medsökande ska anges här, båda har möjlighet att erhålla stipendium men vi önskar
enbart en ansökan.
Steg 2.
Företagsnamn om aktuellt annars anges arbetsplats i ruta två dvs vilken institution
du är knuten till.
Steg 3.
Vid val av kategori (logistik/innovation/kvalitet/internationalisering/ergonomi/design)
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vill vi att du väljer den gren av entreprenörskap som stiftelsen stöder och som bäst
passar ditt projekt.
Med tidigare medel avser medel du tidigare fått beviljade i såväl detta som andra
projekt av betydelse.
Steg 4.
Steg 5.
Övriga sökta och eventuellt beviljade bidrag gällande detta projekt innevarande år.
Steg 6.
Inkomst ska anges om du har en stadigvarande inkomst som t.ex doktorandlön eller
avlöning från industrin eller på annat vis. Budgetpost behöver inte anges under
inkomst.
Steg 7.
Du har möjlighet att bifoga bilagor som CV samt utförligare beskrivning av detta
projekt om du så önskar. Vi vill dock att du även fyller i rubriker under steg 4 och
uppskattar korta koncisa ansökningar.
Slutligen vi vill att du skriver hur du har fått information om vår stiftelse
(affärsbekanta, LinkedIn, fb…..).

Lycka till och välkommen med din ansökan!
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