Kungl. Vetenskapsakademien har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället.
The Royal Swedish Academy of Sciences has as its aim to promote the sciences and strengthen their influence in society.

Stiftelsen Thuréus Forskarhem och Naturminne för kultur, natur,
litteratur och konst, forskningsanslag
Stiftelsen Thuréus Forskarhem och Naturminne för kultur, natur, litteratur och konst
(Stiftelsen) har till ändamål att främja vetenskaplig forskning för kultur, natur, litteratur och
konst och att därvid tillgodose följande ändamål:
a.
b.
c.
d.

Bostads- och miljöforskning i vid bemärkelse
Allmän kulturhistorisk forskning och kulturbefrämjande verksamhet bl. a. värdefullt
författarskap, skönlitteratur, målarkonst och annan konst, musik etc.
Biologisk forskning rörande inhemska djurarter, företrädesvis däggdjur och fåglar, deras
utbredning, utveckling och livsbetingelser, skydd och vård.
Samt forskning rörande natur och inhemska växter, deras utbredning, utveckling och
livsbetingelser, skydd och vård.

Svenska universitet och högskolor inbjuds att nominera kandidater till att erhålla medel från
Stiftelsen. Vetenskapsakademien utvärderar de nominerade.
Forskningsanslaget utdelas årligen till ett av de ovanstående ändamålen. Till vilket beslutas
varje år av Stiftelsen.
Ämnesområden för år 2021 är forskning inom musik och forskning inom konst. Anslaget uppgår
till ca 1 000 000 SEK, vilket ska fördelas lika på respektive område. Medlen ska gå till enskilda
forskare och inte till institutioner. Forskningsarbetet ska påbörjas senast 2022. Arbetet kan
pågå mer än ett år men inte mer än två.
Anslagsmottagaren ska inkomma med en slutrapport till stiftelsen rörande anslagets
användning och uppnådda resultat för hela perioden samt därtill en ekonomisk slutrapport.
Stiftelsen kan dessutom begära in en delrapport när som helst under anslagsperioden.
Indirekta kostnader får inte uppgå till mer än 20 %.
Anslaget får inte utgå till:
•

Utgifter, som det åligger staten att bestrida i och undervisningens behöriga fortgång eller för
annan verksamhet;

•

Inrättande av lärar- eller andra befattningar;

•

Det löpande arbetet på kliniker, i skolor och på vetenskapliga institutioner;

•

Bidrag i penningar till andra stiftelser eller fonder;

•

Understöd till periodiskt utkommande skrifter; inte heller kostnader för tryckning av skrifter,
framställning av bilder eller översättningar till främmande språk;

•

Vanlig studieresa, kongressresa eller dylikt.

•

Sådana utgifter, som det åligger staten, landstingen och kommunerna att bestrida för
handhavande av dem ankommande verksamhet;

•

Byggnadsföretag.

Nominering ska innehålla CV och motiverat förslag med en projektbeskrivning omfattande
högst 5 000 tecken inkl. mellanslag. Nomineringen ska också innehålla en budget.
Ansökan ska skrivas på svenska eller engelska.

