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Sveriges geologiska undersökning 
Box 670 
751 28 Uppsala 
Besök: Villavägen 18 

Tel: +46 18 17 90 00 
sgu.se 
E-post: sgu@sgu.se 

Organisationsnr 202100–2528 

Ansökan om Sveriges geologiska undersöknings 
forskningsbidrag 2021  

Ifylld och underskriven blankett med bilagor skickas digitalt i pdf-format till sgu@sgu.se senast 
den 15 september 2020. Fullständiga villkor för bidraget finns i dokumentet Sveriges geologiska 
undersöknings generella villkor för bidrag till forskning 2020 som återfinns på www.sgu.se. 

Projekttitel _________________________________________________________________________________ 

Sökandes namn (en person) ___________________________________________________________________ 

Tel. arbete (sökande) ________________ E-post arbete (sökande) ____________________________________ 

Sökandes tjänsteadress _______________________________________________________________________ 

Projektledarens namn (om annan än sökanden) ___________________________________________________ 

Tel. arbete ________________________ E-post arbete _____________________________________________ 

Medelsförvaltande myndighet ________________________________________________________________ 

Projekttid   Startdatum ________________________  Slutdatum ________________________ 

Sökt belopp från annat håll (t.ex. VR, Formas, m.fl.) ____________________________________________ SEK 

Forskningsområde 
Ett eller flera fält kan markeras: 

� Metall och mineraltillgångar för framtiden 
� Geologi och samhällsplanering 
� Föroreningar i mark, grundvatten, vatten och sediment – påverkan från geovetenskapliga processer 

� Kunskap om Sveriges geologiska förhållanden 

För mer information rörande forskningsområden, se utlysningen samt dokumentet Forskningsagenda för SGU 
2015–2020 på www.sgu.se.  

mailto:sgu@sgu.se
http://www.sgu.se/
http://www.sgu.se/
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sgu.se 
E-post: sgu@sgu.se 
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Sökt belopp från SGU 
Direkta kostnader  År 1  År 2 År 3 År 2+2 Specifikation (namn, tjänstebenämning, månadslön) 
Projektledare  

    

Doktorand 

Post-doc 

Övrig forskande personal 

Delsumma 1  

Driftskostnader År 1  År 2 År 3 År 2+2 Specifikation 

Övriga kostnader 
Resor 
Analyser        interna 

   externa 
Tjänster         interna 

   externa 
Materiel/förbrukningsvaror 
Delsumma 2 

År 1  År 2 År 3 År 2+2 Specifikation 

Utrustning 
(anskaffningskostnad) 
Lokaler (endast om dessa ej är 
inkluderade i indirekta 
kostnader) 
Indirekta kostnader 
Delsumma 3  

Totalt sökt bidrag per år 

En komplett bidragsansökan innehåller förutom denna blankett följande bilaga/-or: 
Projektbeskrivning Sammanfattning 
Tidsplan Kostnadskalkyl 
Riskanalys Förteckning av relevant litteratur  
Meritförteckning* Populärvetenskaplig sammanfattning skriven på svenska 
*SGU avråder sökande att lämna ut personpersonnummer samt andra privata uppgifter.

Genom att skicka in ansökan så intygar jag i egenskap av projektledare att inlämnade uppgifter 
är korrekta samt att jag och medelsförvaltare har tagit del av dokumentet ”Sveriges geologiska 
undersöknings generella villkor för bidrag till forskning 2020”. 
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