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Utlysning av bidrag till utåtriktad verksamhet 

Som stöd till konferenser och informationsprojekt inom SSF:s ansvarsområde, har stiftelsen 
avsatt 3 milj kr för 2008. Ansökningar kan inges för aktiviteter som är planerade att äga rum 
under perioden 2008-07-01 – 2009-06-30. Ansökningar kommer att behandlas vid två tillfällen 
under året – i april respektive oktober. Ansökningar som ska tas upp till behandling i april ska 
ha inkommit till SSF senast 2008-03-31 och ansökningar som ska tas upp till behandling i 
oktober ska ha inkommit senast 2008-09-30. 

Ansökan inges via stiftelsens ansökningsportal http://www.ssf.3ddata.se/

Stödet kan delas upp i två huvudkategorier – stöd till vetenskapliga konferenser, som främst 
riktar sig till forskare inom respektive område samt stöd till olika slag av informationsinsatser 
som främst riktar sig till grupper utanför forskarsamhället. 
 

Stöd till vetenskapliga konferenser  

För att komma ifråga för stöd, fordras att konferensen ligger inom stiftelsens ansvars-
område, att den äger rum i Sverige och att ansökan normalt är inlämnad senast sex 
månader innan konferensen ska äga rum. 

Stiftelsen ställer inte upp som garant för att en konferens överhuvudtaget ska komma till 
stånd. 

I ansökan ska anges för vilken del av kostnaderna för konferensen som bidrag söks, 
exempelvis kostnad för särskilt inbjudna föredragshållare eller för svenska doktoranders 
deltagande. 

I ansökan ska också finnas en utförlig budget och finansieringsplan som redovisar dels alla 
typer av kostnader, dels hos vilka övriga tänkbara finansiärer bidrag söks eller erhållits. 

Av ansökan ska även preliminärt program och en lista på tilltänkta inbjudna föredragshållare 
framgå. 

 
Stöd till informationsinsatser 

För att komma ifråga för stöd, fordras att projektet ligger inom stiftelsens ansvarsområde och 
är i linje med stiftelsens kommunikationspolicy. Se www.stratresearch.se under ”Om 
stiftelsen”! Informationsinsatser med målet att öka intresset för naturvetenskaplig, teknisk 
och medicinsk forskning – i synnerhet hos ungdom – är prioriterade. 

Förutom projektbeskrivning ska av ansökan framgå dels hur faktagranskningen säkerställs, 
dels hur målgruppsanpassningen utförs samt hur räckvidd/spridning åstadkoms. 

I ansökan ska också finnas en utförlig budget och finansieringsplan som redovisar dels alla 
typer av kostnader, dels hos vilka övriga tänkbara finansiärer bidrag söks eller erhållits samt 
en tidsplan. 
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