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Viktig information – läs detta innan du påbörjar din ansökan 

Stiftelsen för scenkonstens historia i Göteborg utlyser stipendiemedel för forskning. Ansökningsperioder är årligen med 
sista ansökningsdatum 15 april resp. 15 oktober. 

 

För att säkerställa att styrelsen skall ta Er ansökan i beaktning rekommenderas ni att läsa igenom stiftelsens krav som 
finns publicerade på hemsidan. Se också sidan 4 nedan med viktig information. 

 
Personuppgifter 
   

För- och efternamn  Gatuadress 

Personnummer  Gatuadress 2 

Email  Postnummer 

Telefon  Ort 

Bankuppgifter 
   

(Ev.) Clearingnummer   Konto/bg/pg 

 
  

http://www.stiftelsenscenkonsten.se/
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Projekttitel 
 

 

Projektsammanfattning, max 1500 tecken 
 

 

Budgetuppställning: 
   

Budgetpost 1  Kronor 

Budgetpost 2  Kronor 

Budgetpost 3  Kronor 

Budgetpost 4  Kronor 

Budgetpost 5  Kronor 
   

  Budget totalt 
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Sökt belopp 

Sökt belopp i kronor 

Övriga obligatoriska bilagor bifogas: 

• Projektbeskrivning på svenska (max 9 600 tecken inkl. blanksteg) som ska innehålla:
o Forskningsfrågan
o Syftet
o Teori och metod
o Projektets bakgrund och ramverk; ingår projektet i en större helhet eller i ett annat

projekt, och i sådana fall vilket?
o Projektplan och motiveringar till projekttiden
o Nuvarande anställningsförhållanden
o Presentation och kommunicering av projektet

• CV

Riktigheten av de lämnade uppgifterna intygas 

  Jag accepterar härmed villkoren angivna under Allmänna ansökningsvillkor (se bilaga) 

Ort Datum 

Signatur (ej obligatoriskt för insändande via epost) Namnförtydligande 
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Allmänna ansökningsvillkor 
 
Så behandlar stiftelsen/föreningen dina personuppgifter 
 
(Information enligt personuppgiftslagen - PUL) 
 
Personuppgifter som du lämnar i denna ansökan, eller som registreras i övrigt 
inom ramen för ansökningsförfarandet, behandlas av den personuppgiftsansvarige; 
stiftelsen/föreningen, för att pröva din rätt till bidrag och för övrig bidragsadministration. 
 
Personuppgifterna kommer för angivna ändamål att lämnas ut till SEB, som för 
stiftelsens/föreningens räkning administrerar ansökningsförfarandet. 
 
Personuppgifterna lagras så länge som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen 
med behandlingen samt för att stiftelsen/föreningen skall kunna fullgöra sina 
skyldigheter enligt lag. 
 
Önskar du mer information om vilka av dina personuppgifter som stiftelsen/ 
föreningen eller dess biträde behandlar, skicka en skriftlig och egenhändigt 
undertecknad begäran till SEB, Institutioner & Stiftelser, 106 40 Stockholm. Ange 
vilken stiftelse det avser. Till samma adress skriver du om du vill begära rättelse av 
felaktig eller ofullständig personuppgift. 
 
Samtycke till behandling av känsliga personuppgifter 
Genom din underskrift på ansökningsblanketten godkänner du att de personuppgifter 
du lämnat i din ansökan, även om de skulle innefatta s.k. känsliga 
personuppgifter*, får behandlas för de ändamål som angivits ovan. 
 
* Med känsliga personuppgifter avses uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska 
åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller uppgifter som rör 
hälsa eller sexualliv.  
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