Kriterier för forskningsmedel
1.

Bedömningsgrunder för ansökan utgörs av: Klinisk relevans, Originalitet, Genomförbarhet, samt Kompetens.
Särskild vikt läggs vid projektets kliniska relevans.

2.

Ansökan ska avse sarkomforskning med patientnära klinisk förankring. Ansökan får endast omfatta ett (1)
projekt. Ansökan ska utgöras av forskningsprogram med beskrivande bakgrund, målsättning, metodik/metod
och tidplan. Dessutom ska ansökan innehålla en beskrivning av projektets kliniska patientnytta, samt en
populärvetenskaplig beskrivning av projektet.

3.

Anslaget får disponeras för beviljat projekt i maximalt tre år. Projektanslag ska sökas för ett år i taget, med
redogörelse för projektets planerade löptid. Vid ny årsansökan för följande faser i samma projekt ska detta
anges i ansökan, som ska innehålla och redovisa vetenskaplig framgång för projektets förutvarande år
(progressrapport), samt ekonomisk redovisning över hur tidigare anslag utnyttjats, detta med utdrag ur
ekonomihållningssystemet från ekonomiavdelning.

4.

Huvudsökande ska vara disputerad.

5.

Huvudsökandes roll i projektet ska beskrivas i ansökan.

6.

Endast en projektansökan per huvudsökande och år får insändas.

7.

Ansökan kan utgöra delfinansiering av större projekt, men skall klart ange för vilka konkreta delmål i det
större projektet det sökta anslaget ska användas. Vid fortsatt ansökan ska framgången i delmålen klart
redovisas.

8.

Anslaget får ej användas för att betala forskare/personal i form av stipendier.

9.

Anslaget utbetalas till institution eller annan liknande huvudman.

10. OH-kostnader ska specificeras och uppges i ansökan.
11. Progressrapport för projektets vetenskapliga framgång ska alltid bifogas ansökan, för nytt projekt utgör
forskningsprogrammet den vetenskapliga redovisningen.
12. Bifallet anslag rekvireras på rekvisitionsblankett som sänds ut tillsammans med bifallsbrev (via mejl till
huvudsökande).
13. Om bifallet anslag ej utnyttjats till fullo, ska återbetalning av resterande medel återbetalas till
Sarkomföreningens bankgironummer (nummer) med angivande av huvudsökandes namn, projektets namn,
samt årtal för då ansökan beviljades. Detta ska ske senast vid dispositionstidens utgång, tre år efter beviljat
anslag.
14. Sökande ska, på förfrågan från Sarkomföreningen, skriva en kortare artikel om projektet för publicering på
Sarkomföreningens hemsida.
15. Det skall klart anges i publikationen om forskningen att stöd erhållits från Sarkomföreningen.
16. Ansökan ska vara inkommen i rätt tid avseende av Sarkomföreningen senast angivet datum och klockslag,
samt vara fullständig vid inlämnandet. Sarkomföreningen påminner/upplyser ej den sökande om ansökan är
felaktig/bristfällig eller på annat sätt inkomplett.
17. Senast tre månader efter dispositionstidens slut ska slutredovisning ske till Sarkomföreningen, både
avseende ekonomiskt utfall, såväl som vetenskapligt utfall av det beviljade projektet.

