
 

 

Vetenskaplig forskning och utbildning 

 

Stiftelsens verksamhet är huvudsakligen inriktad på stöd till 

forskning vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska 

högskola. Väsentlig del av forskningsanslagen avser fleråriga 

projekt, främst inom Medicinska fakulteten. För närvarande 

beviljar inte styrelsen bidrag till doktoranders deltagande i kon-

ferenser om inte deltagandet ingår i projekt som stöds av stif-

telsen. Inte heller beviljas bidrag till studier på grundnivå, 

utlandspraktik och collegestudier. 

 

Genom Sommarforskningsstipendier vill stiftelsen stimulera 

intresset för medicinsk forskning och bereda läkarstuderande 

möjlighet att under senare delen av sin utbildning pröva på 

handledd forskning. Dessa stipendier utannonseras i början av 

vårterminen genom Medicinska fakulteten med särskild 

ansökningstid. 

 

Med Handelshögskolan har stiftelsen samarbete såväl inom 

forskning som i fråga om utlandsstudier. Även för dessa anslag 

och stipendier gäller särskild utannonsering via 

Handelshögskolan. 

 

Konstnärlig utbildning stöds genom årliga stipendier mm i 

samarbete med Högskolan för scen och musik, Akademin 

Valand, GöteborgsOperan och Göteborgs Symfoniker. 

 

  

 

 

 

 

 

Ansökan vetenskaplig forskning och utbildning 

 

Ansökan skall ge en klar bild av: 

Ändamålet och planerad tid för genomförandet. 

Sökt belopp och hur övriga kostnader, som är förenade med 

genomförandet, kommer att täckas. 

Sökandens kvalifikationer. 

Referenser eller annat som åberopas som stöd för ansökan. 

 

Ansökningshandlingar 

Bifogad PDF-fil kan fyllas i direkt på Din dator.  

Skriv sedan ut den ifyllda blanketten och skicka den till: 

 

 

Stiftelsen Mary von Sydows,  

född Wijk, donationsfond 

c/0 SEB Institutioner & stiftelser 

405 04 Göteborg 
 
 
 
Mer information 

Mer information finns även på vår webbplats: 

www.maryvonsydowstiftelsen.se 
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STIFTELSEN MARY VON SYDOWS, FÖDD WIJK, DONATIONSFOND 

c/0 SEB Institutioner & stiftelser  405 04 Göteborg 

Anvisning om ansöksförfarandet

Av tradition är stiftelsens geografiska verksamhetsområde i princip begränsat till Västsverige och enligt donators anvisningar tillgo-

doser stiftelsen huvudsakligen ändamål i Göteborg. Ansökningar registreras i dataregister i den mån så behövs för att underlätta 

behandling, utbetalning mm. Den som inger ansökan förutsätts medge dataregistrering. 

Läs om stiftelsens Behandling av personuppgifter (GDPR) på stiftelsens hemsida www.maryvonsydowstiftelsen.se



Personnummer/org.nrummer:  ....................................... 

Förnamn :  .....................................................................      Efternamn: ...................................................................... 

Adress: .........................................................................  Postnr: ..............      Ort: ................................................ 

Telefon: ........................................................................  Email: ............................................................................ 
 
Fakta om sökanden:  
..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

 

Ändamål: Kortfattad och lättförståelig beskrivning på svenska av ändamål för ansökan.Kompletteras med bifogat material inklusive budget: 
..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................  
 
Sökta bidrag från andra stiftelser:  

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

Erhållna bidrag: 

.................................................................................................................................................................................. 
 
Tidsperiod för genomförandet: .................................................................................................................................. 

Sökt summa:  ........................................................................................................................................................... 
 
 
Normalt gäller att om besked inte erhållits senast 31maj resp.15 december har ansökan inte beviljats. 
 
Jag har tagit del av den information om behandling av personuppgifter som finns på  
stiftelsens hemsida www.maryvonsydowstiftelsen.se 
 
 
 

Datum: ........................................... 
 

Underskrift: ....................................................................................... 
 

Namnförtydligande: ............................................................................. 
 
 
 
 
Skicka ifylld och utskriven blankett tillsammans med eventuella  bilagor till:  
STIFTELSEN MARY VON SYDOWS, FÖDD WIJK, DONATIONSFOND   c/o SEB Institutioner & stiftelser, 405 04 Göteborg.
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Stiftelsen Mary von Sydows, född Wijk,  
 donationsfond 

Ansökningsblankett för fondmedel:  
studier, undervisning och vetenskaplig forskning

Stiftelsens anteckningar: 
 
Bifall  
 
Avslag 
 
Belopp: 

Nr: 
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