Ansökan om projektmedel från Brandforsk
Styrelsen för svensk brandforskning, Brandforsk, beviljar medel till forsknings- och
utvecklingsprojekt (enligt stadgarna i första hand för kunskapsutveckling).
Produktutveckling och liknande kan inte få medel. Det slutliga målet med projektet ska
vara att:
* skydda människor
* minska skadefrekvens eller skadestorlek
* förbättra brandbekämpning
* minska riskerna vid brandbekämpning.
Ansökan ska normalt ansluta till Brandforsks forskningsprogram inklusive
problemområden och tematiska fokusområden. Sökande kan vara universitet, högskolor,
forskningsinstitut, myndigheter, enskilda företag samt bransch- och
intresseorganisationer.
Beslut om anslag fattas av Brandforsks styrelse i december 2018, men kan fördröjas i
vissa fall. Samtliga ansökningar bereds av Brandforsks kansli och för att en ansökan ska
behandlas fordras att den är kansliet tillhanda senast den 30 september 2018.
Ansökningar som inte direkt ansluter till Brandforsks forskningsprogram och tematiska
fokusområden kan fordra längre tid för beredning. Beslut om anslag meddelas via e-post
och samtidigt anges även vilka villkor som måste uppfyllas.
Ansökan ska skrivas på svenska eller engelska. En sammanfattning på Svenska om
högst 5000 tecken ska alltid redovisas.
Ansökan ska innehålla minst två förslag till examensarbeten som den/de sökande
parten/parterna är villig/a att handleda. Examensarbetena måste inte utgöra en del av det
sökta projektet.
Ansökan ska göras på Brandforsks ansökningsformulär på hemsidan. Till ansökan ska
bifogas en projektbeskrivning och projektledarens CV. Undertecknad ansökan utan
bilagor skickas också i pappersform till Brandforsk, Box 472 44, 100 74 Stockholm.
Projektbeskrivningen ska normalt innehålla:
•

syfte, kortfattad beskrivning av projektets målsättning samt de problem som
föranlett projektet

•

bakgrund, som beskriver tidigare kunskap inom området och övriga
förutsättningar
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•

projektpresentation, som närmare beskriver projektet och hur det ska
genomföras

•

förväntade resultat och deras praktiska användning. I projektbeskrivningen ska
tydligt anges under en särskild rubrik hur resultaten troligen kommer till praktisk
användning. Målgrupp för resultatet ska även anges. Om projektresultaten ska
användas som underlag i kommande FoU-projekt anges detta.

•

påverkan på myndigheters/organisationers regler, bestämmelser m.m.

Om ansökan är svar på en återremiss från Brandforsk eller om ansökan är en ny,
reviderad version av en tidigare ansökan ska ansökan även innehålla vilka förändringar
som gjorts sedan tidigare ansökan. Ändringarna ska åskådliggöras på enklaste sätt, men
det är viktigt att det tydligt framgår vilka förändringar som gjorts samt vad som är kvar
sedan den förra ansökan. Vid en återremitterad ansökan eller en omarbetad tidigare
ansökan är det också viktigt att redovisa hur man åtgärdat de synpunkter Brandforsk
hade som skäl för återremissen eller avslaget. En återremitterad ansökan eller en
reviderad ansökan som saknar en sådan beskrivning kommer att betraktas som
ofullständig och kommer därmed inte att behandlas.
Brandforsk kan normalt inte sekretessbelägga ansökningar. I de fall ansökan önskas
sekretessbelagd ska motivet för detta tydligt framgå (anges lämpligen under ”övriga
upplysningar” på blanketten). Resultat från projekt som genomförts med anslag från
Brandforsk kan aldrig sekretessbeläggas.
Ansökan kompletteras med minst två förslag till examensarbeten som den/de sökande
parten/parterna är villig/a att handleda. Nya fält för förslag till examensarbeten kopplade
till projektansökan har därför lagts till i vårt ansökningssystem. Läs mer på hemsidan
under examensarbete.
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