ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN OM FORSKNINGSANSLAG
Särskild satsning 2020
Patentmedelsfonden gör under 2020 en särskild satsning för att stödja profylaxinriktad forskning, som
inom en överskådlig framtid kan ge resultat som kan tillämpas i klinisk odontologisk verksamhet för
främjande av oral hälsa och motverkande av oral ohälsa. Stöd kan ges under maximalt 4 år och beloppet
kan uppgå till 1 miljon kronor per år.
Ansökan gör på ansökningsformulär Ansökan om forskningsanslag som finns på Fondens hemsida
www.pmf.se under Ansökningsblankett för projektbidragsansökan.
Ansökan skall förutom den information som skall uppges i ansökningsformuläret innehålla en forskningsplan på maximalt 10 sidor inklusive referenser och eventuella illustrationer. Egna publikationer de
senaste 6 åren listas separat. Forskningsplanen, som skall skrivas på engelska, skall struktureras enligt
anvisning nedan. En sammanfattning på svenska skall därutöver finnas.
Vid bedömningen av ansökningarna kommer Fondens styrelse att prioritera projekt av hög vetenskaplig
kvalitet med tydlig profylaxinriktning och som också involverar yngre forskare, som har uppnått viss
vetenskaplig meritering.
Ansökan kommer att bedömas avseende: nytänkande och originalitet, projektets vetenskapliga kvalitet,
de sökandes forskningsmässiga kompetens och tillväxtpotential, projektets genomförbarhet samt
relevans i enlighet med kriterier som används av Vetenskapsrådet.
Forskningsprogrammet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Titel som beskriver projektet. Även en titel på svenska skall anges
Sammanfattning som skall rymmas i angiven plats på ansökningsformuläret.
Syfte och Målsättning - Beskriv syftet med projektet samt målsättning med hela projektet och/
eller delprojekten.
Bakgrund. Sammanfatta egna och andras resultat inom forskningsområdet, vilka utgör underlag
till den aktuella projektansökan. Vad är känt - vad behöver vi veta? Varför? Exakt vilken fråga
avser det aktuella projektet att besvara?
Projekbeskrivning Ge en beskrivning av deltagare, metoder och material som skall användas.
Beskriv hur data ska bearbetas och redovisa en powerberäkning. Redogör också för vilka disponibla
hjälpmedel som står till projektets/forskargruppens förfogande.
Etiska överväganden. Beskriv etiska hänsynstaganden och om projektet är godkänt eller under
bedömning av etisk kommittee.
Betydelse. Förklara varför resultaten av forskningsprojektet är betydelsefulla ur odontologisk
synvinkel med särskilt redogörande för profylaktiska aspekter.
Yngre medarbetare. Beskriv särskilt vetenskaplig meriteringsnivå och utvecklingspotential hos
yngre medsökande i projektet.
Tidsplan. Beskriv det planerade genomförandet av projektet över den sökta perioden.
Tidigare utfört arbete och preliminära resultat Beskriv eventuellt redan erhållna resultat,
pilotstudier och liknande avseende det nu ansökta projektet och vilka är ägnade att styrka genomförandet av projektet.
Kostnadsberäkning. En tillräckligt detaljerad och motiverad redovisning över ansökta medel
måste ges, så att styrelsen kan bedöma deras relevans. Kostnaderna skall vara specificerade per år.

•

Till totalbeloppet lägges dessutom tillämpliga förvaltningsavgifter, men Fonden accepterar inte
over-heads överstigande 35% av sökt belopp. Medel från andra forskningsfinansiärer för detta eller
andra projekt skall redovisas på ansökningsformuläret.
Egna publikationer. Till ansökan fogas ett kort CV (max 2 sidor) samt förteckning över vetenskapliga publikationer under de senaste 6 åren med angivande (*) av de som är mest relevanta för
den aktuella projektansökan. Detta gäller för såväl den huvudsökande som samtliga medsökande.

Vetenskaplig rapport. Till ansökan fogas en vetenskaplig rapport över projekt som beviljats bidrag
från PMF de senaste 5 åren och där huvudsökande eller någon medsökande varit huvudman. Detta gäller
även om separat projektavrapportering gjorts tidigare.

Ansökan och särskilda bilagor insändes via e-mail (registrator@pmf.se) och skall ha inkommit,
senast den 1 februari 2020. Det skall klart framgå att ansökan avser den särskilda satsningen.
Därutöver skall ett exemplar av ansökningblanketten - med underskrifter - insändas i original via brev
och skall ha inkommit till fondens sekreterare senast den 15 februari 2020.
Sekretariatets adress:

c/o Professor Peter Lingström
Inst. för odontologi, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet
Box 450, 405 30 GÖTEBORG
Telefon: 031-786 2932
E-mail: lingstrom@odontologi.gu.se

KOMMENTARER TILL ANVISNINGARNA
Sökande till den 'särskilda satsningen' kan samtidigt även söka anslag från de reguljära (mindre)
forskningsanslagen. Det måste i så fall framgå tydligt om ett projekt är del i ansökan till den 'särskilda
satsningen' och söks separat i de ordinarie forskningsstöden. Om stöd erhålls från den 'särskilda
satsningen' kommer anslag inte att tilldelas från det ordinarie anslagsprogrammet.
Fonden kan stödja profylaxinriktad laboratorieforskning av mera grundforskningsbetonad karaktär,
förutsatt att projekten är vetenskapligt av hög klass och ansökningarna är välmotiverade.
Sökande, som erhåller stöd från den 'särskilda satsningen' kan inte återkomma till Fonden med ansökan
om medel för samma eller näraliggande projekt under beviljad anslagstid.
Dispositionstid & redovisning
De tilldelade medlen disponeras max. ett år efter anslagsperiodens utgång (vanligtvis ett halvårsskifte).
Detta är också senaste tidpunkt för slutredovisning av användningen av tilldelade medel liksom
resultaten av projekten. Härvid skall PMF:s blanketter för vetenskaplig respektive ekonomisk rapport
användas. Dessa finns att ladda ner på Fondens hemsida.
Innan utbetalning av tilldelade medel för år 3 och 4 kan ske, skall en kortfattad (en A4) delrapportering
inlämnas, som beskriver projektets fortskridande, specifikt med hänsyn till det sökta ändamålet.
Offentliggörande
Anslagstagares namn och belopp kommer att offentliggöras på Stiftelsens hemsida.

