HANS BANG STIFTELSEN SR

ANSÖKAN OM STIPENDIUM
FÖR VETENSKAPLIG FORSKNING

Efternamn

Sökande

Förnamn

Födelsetid
Examen

Tjänst eller uppdrag

Hemadress
Postnummer

Postanstalt

Telefon

E-postadress

Belopp som ansöks från stiftelsen, euro

Stipendiets
belopp

Totalbelopp som erfordras för det nu aktuella ändamålet, euro

Understöd söks för

Ändamål för
stipendium

__ lön, belopp _____________________________
__ kostnader, belopp ________________________

Stipendium söks för tiden ____________________ eller _____ månader

Forskningsnivå

____ Dokt.
____ Lic.
____ Övrig, vilken ______________________

Projektets titel

Forskningsprojekt

1 (4)

Institution där projektet genomförs samt handledarens namn och titel

Projektets bakgrund, målsättning och betydelse

Projektbeskrivning
(Hänvisning till
bilaga godtas
ej)

Forskningsplanen i sammandrag
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Projektets
finansieringsplan

Är sökanden tjänstledig under projektet
Nej ____

År
Finansiering
beviljad av
andra
organisationer
för samma
ändamål

Namn

Ja ____

Finansiär

Ändamål

Adress

Beviljat
belopp, euro

Telefon

Eventuella
referenser

Bilagor
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Information om beviljat stipendium får publiceras på Hans Bang stiftelsen sr:s
hemsida
Nej ____

Ja ____

Härmed försäkras att de i ansökan lämnade uppgifterna är med verkligheten
överensstämmande och att erhållet stipendium får offentliggöras.

Datum och
underskrift
__________________________
Ort

den _________ ____________ 20 ____
Datum

__________________________
Underskrift

ANVISNINGAR TILL SÖKANDE
Ansökan lämnas obeaktad om erfordrad information inte har antecknats på ansökningsblanketten.
Anvisat utrymme bör ej överskridas.
Ansökan tillställs stiftelsen elektroniskt senast 30.9. under följande adress:
info@mittslaw.fi

ANVISNINGAR TILL STIPENDIATER
Beslutet om stipendier meddelas till stipendiaterna så fort som möjligt efter att beslutet fattats.
Information om beviljade stipendier publiceras i stiftelsens bokslut och med stipendiatens samtycke även på
stiftelsens hemsida.
Stipendiaten skall ge en fritt formulerad rapport över projektets framskridande och
användningen av stipendiet inom 6 månader räknat från mottagandet av stipendiet (max 2 sidor).
Stipendiaten skall anteckna sitt stipendium från stiftelsen i sin skattedeklaration.
Stiftelsen meddelar skattemyndigheterna årligen om utbetalade stipendier.
Stipendiaten kan enligt lag bli skyldig att teckna för sig en försäkring hos Lantbruksföretagarnas
pensionsanstalt (LPA). Stipendiater som bor i Finland är skyldiga att teckna försäkring hos LPA, om
stipendiet är för minst fyra månaders oavbrutet arbete och stipendiebeloppet omräknat till en
årsarbetsinkomst uppgår till minst cirka 3822 euro (nivån år 2017). Information om försäkringen fås från
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (www.lpa.fi).
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