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ANSÖKAN OM BIDRAG CENTRALA MUSEERS FORSKNING 
För mer information se www.raa.se/fou 

Skicka din ansökan senast 14 mars till fou@raa.se

Sökande organisation/institution Organisationsnummer 

Postadress/box Postnummer och postort 

Organisationens/institutionens e-postadress (personneutral) Projektledare 

Telefonnummer till projektledare E-postadress till projektledare

Organisationens/institutionens firmatecknare Bankgiro-/plusgirokonto 

Kontoinnehavare Medel som söks från RAÄ 2018 

Ange projektet ansökan avser 

Startdatum Slutdatum 

För fleråriga projekt anges vilket år ansökan avser. 

År 2 ☐      År 3  ☐ 

Om ansökan avser år 2 eller 3 behöver endast planerad verksamhet, ekonomisk kalkyl, eventuella förändringar samt 

genomförda insater anges nedan. 

☐ Jag har rätt att företräda sökande organisation/institution och intygar att uppgifterna i den här blanketten är korrekta.

Namn och sökande organisation/institution (underskrift behövs ej). 

http://www.raa.se/fou
hesch
Överstruket
Ansökan skickas senast 14 mars till fou@raa.se



2 (6) 

PROJEKTBESKRIVNING 
Beskriv vad ni avser att göra inom ramen för ansökan (max 1 000 tecken). 

Beskriv varför ni vill genomföra projektet (max 1 000 tecken). 

Beskriv tidigare och pågående nationell och internationell forskning på området (max 1 000 tecken). 
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Beskriv huvudsaklig målgrupp för projektet (max 1 000 tecken). 

Ange samarbetsparter och beskriv samarbetet (max 1 000 tecken). 

Beskriv, om det inte framgår ovan, hur ni i projektet avser att integrera  jämställdhets-, mångfalds- och interkulturella 

perspektiv samt arbeta med att öka tillgängligheten för personer med funktionsvariationer (max 1 000 tecken). 

Beskriv hur forskningsresultaten ska förmedlas (max 1 000 tecken). 
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Avser någon del av projektet målgruppen barn och unga (0–18 år)? 

Ja☐    Nej  ☐ Om ja, hur stor andel i procent avser målgruppen barn och unga? 

Kommentera (max 500 tecken). 

Ange för- och efternamn samt kontaktuppgifter på deltagande forskare. Bifoga CV för samtliga deltagare. 

Övriga upplysningar (max 1 000 tecken). 
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EKONOMISK KALKYL 
Kostnader som finansieras av sökta medel från RAÄ 2018. 

Kostnader Specifikation SEK 

Löner inkl. LKP 

Resekostnader, konferenser etc. 

Köpta tjänster 

Indirekta kostnader (OH) 

Övrigt 

Övrigt 

Övrigt 

Summa 

Beskriv eventuella medfinansiärer av projektet. 
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GENOMFÖRDA INSATSER
För fleråriga projekt som söker stöd för år 2 eller 3 ska genomförda insatser och ett preliminärt ekonomiskt utfall för 

föregående år beskrivas. 

Genomförda insatser som beskrivs avser 

År 2    ☐   År 3  ☐ 

Beskriv genomförda insatser och ange preliminärt ekonomiskt utfall (max 2 000 tecken). 
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