Råd och anvisningar
till Sveriges Arbetsterapeuters Stipendiefonds Ansökningsblankett
Stipendierna ska användas för utvecklingsarbete och/eller forskning som bidrar till att utveckla arbetsterapi. Projekten bedöms i två
olika kategorier, utvecklingsarbete och forskningsprojekt.
Vid särskilda prioriteringar beskrivs dessa årsvis i utlysningen.
Medlen ska användas för stipendier till arbetsterapeuter med sådan utbildning att de kan antagas som medlemmar i Sveriges
Arbetsterapeuter.

Handlingarna ska vara Sveriges Arbetsterapeuter tillhanda senast den 31 oktober 2021 kl 24.00.

Ansökan görs på Sveriges Arbetsterapeuters Stipendiefonds Ansökningsblankett och ska innehålla sådana uppgifter att styrelsen får en
samlad bild av projektet. Informationen i blanketten utgör underlag för beslut.
Observera att de anvisningar som finns måste följas för att ansökan ska beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld ansökan beaktas ej.
Bilagor beaktas ej.
Ansökningsblanketten finns på Sveriges Arbetsterapeuters hemsida: www.arbetsterapeuterna.se/stipendiefonden.
Läs om hur Sveriges Arbetsterapeuter behandlar dina personuppgifter.

Siffrorna nedan hänvisar till motsvarande siffror i ansökningsblanketten.
1.2. Ange handledares uppgifter: yrkesexamen, titel och akademisk examen.
Fylls ej i om ansökan är ett kliniskt utvecklingsprojekt eller då huvudsökande är disputerad.
3 och 12. Den ekonomiska kalkylen ska avse den del av projektet ansökan avser. Medel till konferens- och studieresor beviljas ej.
Kalkylen ska vara tydlig och i förekommande fall preciserad på delposter. Det sökta beloppet bör ha ett realistiskt samband med
den utannonserade stipendiesumman. Ange också om en eventuell delfinansiering kan vara av värde för projektets genomförande
och hur övrig finansiering planeras. Stipendiet är inte skattepliktigt och därför ska sociala avgifter inte inkluderas i ansökan. Ange
lön efter skatt/nettolön. Stipendiet betalas ut till den sökande personligen.
3.1 Obligatorisk motivering då ansökan avser:
- doktorand som söker stipendium, motivera hur projektet, kostnaden kompletterar din pågående forskarutbildning.
- delfinansiering av större projekt, motivera hur projektets kostnad kompletterar andra projektmedel.
4. Projektbeskrivning, beskriv noggrant projektets:
•
Bakgrund, vad har tidigare gjorts inom området
•
Syfte
•
Metod
•
Genomförande
•
Relevans för aktuella målgrupper
6. Ange projektets betydelse för kunskapsutvecklingen inom arbetsterapi samt hur det bidrar till
utvecklingen av arbetsterapi.
13. Har du övriga meriter som du önskar åberopa, exempelvis utbildningar, erfarenhet av forskning, utvecklingsarbete eller
publikationer kan du ange sådant här.
14. Närmsta chefs underskrift och uppgifter, obligatoriskt.
14.1Handledares underskrift (se punkt 1.2), obligatoriskt då sökande är magister-/Masterstuderande eller doktorand.
16. Återrapportering ska göras till Sveriges Arbetsterapeuters Stipendiefond, se blankett på www.arbetsterapeuterna.se
Återrapporteringen ska ske inom två år efter det att projektet beviljats medel. Stipendiemedel som ej tagits ut två år efter
beviljandet återgår till Stipendiefonden.

Stipendiefondens styrelse tillämpar följande bedömningskriterier:
- Projektet bedöms i första hand efter relevans, kvalitet, originalitet och genomförbarhet.
- Sökandes, medsökandes och (i förekommande fall) handledarens kompetens.
- Planerad redovisning och kommunikation av resultat.
- Stipendiefonden stödjer företrädesvis forskningsprojekt i tidigt skede.
- Spridning eftersträvas vad gäller projektens inriktning, verksamhetsområde och fördelning över landet.
- Relevans för särskild prioritering.
Fyll i och underteckna blanketten, använd textstorlek 12 punkter Times New Roman.
Mejla signerad och ifylld blankett till: stipendiefonden@arbetsterapeuterna.se eller skicka den per post till:
Sveriges Arbetsterapeuter, Stipendiefonden
Box 760
131 24 Nacka

Handlingarna ska vara Sveriges Arbetsterapeuter tillhanda senast den 31 oktober 2021 kl 24.00.
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