
    ANSÖKAN OM FORSKNINGSANSLAG 
    gemensam för Norra Skogs 
    och Brattåsstiftelsen Forskningsstiftelse 
         

Denna ansökan riktas till 
 Norra Skogs Forskningsstiftelse    Brattåsstiftelsen   

 

Sista dag för ansökningar samt anvisningar finns på respektive stiftelses hemsida. Ofullständig ansökan 
eller ansökan som inte följer anvisningarna tas inte upp till behandling. 

1. Projekttitel        

2. Sammanfattning 
av projekt-
beskrivning inklusive 
målformulering eller 
motsvarande.  
Max 15 rader 

      

3. Sökande och 
medsökande 
(Namn, adress, 
telnummer, e-post) 

Sökande 
      
 

Medsökande 
      

4. Sökt belopp 
(1000-tal kr uppdelat 
på olika år) 

År 

      

Brattås- 
stiftelsen 

Norra Skogs 
Forskningsstift. 

Annan finansiär/andra finansiärer och belopp samt 
uppgift om finansiering är beviljad eller endast sökt. 

                        

                        

                        

                        

Summa              

5. Övrigt       

6. Bilagor  Bil 1. Projektbeskrivning, max 5 sidor (obligatorisk). 
 Bil 2. Fördelning av kostnader på olika poster (obligatorisk). 

 Särskild blankett (Bilaga 2 Kostnadsfördelning 080625.doc) 
 Bil 3. CV och publiceringslista för sökande och medsökande (obligatorisk) 
 Bil 4.  
 Bil 5.  

7. Underskrift 
sökande 

 
 

 
Underskrift 
institutionschef 

Ort och datum   Namnteckning/namnförtydligande 

 

……………………………   ………………………………………….. 
              
 

……………………………   ………………………………………….. 
              



Ansökan ska skickas i form av digital pdf-fil, komplett med bilagor, till nedan mailadresser. 
Säkerställ att du får bekräftelse på att din ansökan kommit fram. 

Om anslag söks hos både Brattåsstiftelsen och Norra Skogs Forskningsstiftelse skickas ansökan till båda 
stiftelserna. 
Brattåsstiftelsen för skogsvetenskaplig forskning 
c/o Maweko Administration 
Sörböle 150 
864 92 Matfors 

Norra Skogs Forskningsstiftelse 
Skeppargatan 1 
904 03 Umeå 
e-post: 
forskningsstiftelse@norraskog.see-post: maweko@telia.com

Alla ansökningsdokument ska vara mottagaren tillhanda senast angivet datum.

Stiftelserna förbehåller sig rätten att publicera information kring beviljade anslag, t ex över internet.

mailto:forskningsstiftelse@norra.se
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