Bidragspolicy för Astma‐ och Allergiförbundets Forskningsfond
Antagen av forskningsfondens styrelse den 23 januari 2013
Stiftelsen Astma‐ och Allergiförbundets Forskningsfond lämnar anslag till forskning som syftar till att höja
livskvaliteten och förbättra hälsan för människor med astma, allergi och annan överkänslighet. Ansökningar från
andra vetenskapsområden än den medicinska, exempelvis inomhus‐ och utemiljö samt beteendevetenskap, är
välkomna. För att stimulera och trygga förnyelsen av allergiforskning i framtiden prioriterar fondens styrelse unga
forskare i sin bedömning av ansökningar.

1. Bidragsformer
1.1 Forskningsanslag
Bidraget kan omfatta alla slags kostnader som är relaterade till vetenskapliga forskningsprojekt.
Ansökningsperiod: 1 gång/år.
1.2 Bidrag till forskningsrelaterade projekt
Särskilt bidrag för olika forskningsrelaterade projekt bland annat
‐ bidrag för att arrangera vetenskapliga möten och föreläsningar inom allergiområdet
‐ bidrag för förstudier, initiativ till forskningsområden, artiklar, enkäter osv
Löpande ansökningsperiod.

2. Anslagstid för forskningsanslag
1‐3 år beroende på projekt. Önskemål om anslagstid anges i ansökan. Beslut om anslagstid tas av styrelsen
efter rekommendation från forskningsnämnden.

3. Kriterier för sökande och ansökan
3.1 Forskningsanslag
1. Huvudsökande för projektet måste vara disputerad.
2. Samma forskare kan inte vara huvudman för fler än en projektansökan.
3. Samma forskargrupp kan inte få stöd för flera snarlika projekt.
4. För att betraktas som ung forskare ska man ha avlagt sin examen under de senaste 6 åren.
3.2 Bidrag till forskningsrelaterade projekt
1. Bidrag beviljas för att arrangera vetenskapliga möten och föreläsningar i Sverige inom området astma,
allergi och annan överkänslighet.
2. Ansökan måste göras innan det vetenskapliga mötet/föreläsningen hålls.
3. Stöd ges endast till vetenskapliga möten/föreläsningar där Forskningsfonden blir en tydlig sponsor.
4. Bidrag kan även beviljas för andra forskningsrelaterade projekt som styrelsen bedömer angelägna.

4. Prioriterade forskningsområden och bedömningsriktlinjer för forskningsanslag
4.1 Prioriterade forskningsområden
Fonden prioriterar kliniskt patientnära forskning.
4.2 Bedömningsriktlinjer för forskningsanslag
Forskningsnämndens ledamöter granskar och poängsätter ansökningarna utifrån
1. Vetenskaplig kvalitet
2. Klinisk relevans
3. Genomförbarhet
4. Kvaliteten i progressrapporterna (vid fleråriga anslag före utbetalning av år 2 och 3).
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Fondstyrelsens ledamöter granskar och poängsätter ansökningarna utifrån
1. Brukarrelevans/samhällsrelevans
2. Nya frågeställningar
3. Huvudsökandens disputationsår (unga forskare premieras)
För ansökningar från andra vetenskapsområden än den medicinska kan externa bedömare anlitas om
kompetens för att bedöma ansökan inte finns inom forskningsnämnden eller fondstyrelsen.

5. Ansökningsperiod för forskningsanslag
Ansökningsperiod för nya forskningsprojekt är årligen i augusti‐september. Bedömning av dessa projekt görs
i oktober‐november.

6. Bidragsbeslut och beviljandegrad
6.1 Forskningsanslag
Fondens styrelse beslutar årligen om det totala anslagsbeloppet, antalet beviljade anslag samt storleken
på enskilda anslag. Beslut om anslag för nya projekt fattas i början på december. Årsrapport för fleråriga
anslag lämnas in i december och beslut om fortsättningsanslag till dessa fattas i januari.
6.2 Bidrag till forskningsrelaterade projekt
Fondens styrelse behandlar och beslutar löpande om bidrag till forskningsrelaterade projekt.

7. Förvaltning av projektanslag
Forskningsanslaget måste förvaltas av ett svenskt universitet, högskola eller annan forskningsinstitution.

8. Redovisning av beviljade medel
8.1 Forskningsanslag
Huvudsökanden är ansvarig för beviljade medels användning samt för den vetenskapliga och ekonomiska
redovisningen. En slutrapport skall inlämnas vid dispositionstidens utgång. De som har beviljats fleråriga
anslag ska lämna in en progressrapport om projektets fortskridande inför det nya verksamhetsåret.
8.2 Bidrag till forskningsrelaterade projekt
Huvudsökanden är ansvarig för den ekonomiska redovisningen. Dokumentation av det
forskningsrelaterade projektet bifogas till den ekonomiska redovisningen.

9. Angivande av ekonomiskt stöd från Astma‐och Allergiförbundets Forskningsfond
9.1 Forskningsanslag
Vid publicering eller annan presentation av forskningsresultat skall framgå att stöd har erhållits från
Stiftelsen Astma‐ och Allergiförbundets Forskningsfond.
9.2 Bidrag till forskningsrelaterade projekt
I samband med presentation av det forskningsrelaterade projektet skall framgå att stöd har erhållits från
Stiftelsen Astma‐ och Allergiförbundets Forskningsfond.
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