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STIFTELSEN INDEVELOPS U-LANDSFOND 
 

Stiftelsen InDevelops u-landsfond förklarar härmed  1 015 547 SEK till ansökan lediga. 

Rektorssammanträdet ska tillsatta en styrelse som beslutar om utdelning ur fonden. 

Forskningsmedel delas ut årsvis. 

 

Fondens ändamål är att stödja sådan forskning eller annat kvalificerat utvecklingsarbete som 

främjar långsiktig kunskapsuppbyggnad vid Uppsala universitet rörande hälso- och sjukvård i 

utvecklingsländerna. Kurser vid Uppsala universitets grundutbildning stöds normalt ej. 

 

Bidrag ges för resor, publicering av vetenskapliga rapporter, insamling av forskningsmaterial 

och lön under begränsad tid. Fonden bestrider inte kostnader för utrustning. Stöd ges 

företrädesvis som startbidrag. 

 

Som villkor för stöd gäller att det projekt som stödet avser har en direkt anknytning till hälso- 

och sjukvård i u-land, t ex genom att forskaren själv är knuten till ett utvecklingsprojekt eller 

ingår i ett u-landsinriktat forskningsprogram. Den sökande görs härmed uppmärksam på att 

innan beviljade medel utbetalas måste forskningsprojektet prövas enligt Etikprövningslagen 

(2003:460) och forskaren förklara sig villig följa eventuella villkor eller råd. Som allmän 

bedömningsgrund vid prövningen gäller projektets vetenskapliga kvalitet. Om tidigare anslag 

utgått ska en resultatrapport, inkluderande ekonomisk redovisning, bifogas ansökan.  

 

Ansökan, som ska avse ett år och omfatta högst fyra A4 sidor, bör innehålla en kortfattad 

beskrivning av forskningsprojektet och en konkret redovisning av hur eventuellt tilldelade 

forskningsmedel kommer att användas. Uppgift om var eventuella analyser kommer att 

utföras ska finnas. I den detaljerade kostnadsplanen ska overhead ingå. Eventuella övriga 

finansieringskällor ska framgå och om medel från InDevelops u-lands fond ska finansiera ett 

delprojekt bör totalkostnaden för projektet även framgå av ansökan. Vidare ska till ansökan 

biläggas en kort meritförteckning inklusive publikationslista och ev. forskningshandledare, 

särtryck ska inte bifogas. Vid ansökan som avser en doktorands eller masterstudents 

verksamhet ska huvudhandledaren stå som sökande. 

 

Sista ansökningsdag är 2019-11-17 
 

http://doit.medfarm.uu.se/kurt14932 

 

Vid ev frågor kontakta Jin Saida, tel 471 77 55, eller via e-post jin.saida@uadm.uu.se  

 

 

http://doit.medfarm.uu.se/kurt14932
mailto:jin.saida@uadm.uu.se

