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ANSÖKAN

Anslagsmottagare

Namn:

Adress:

Organisationsnummer:

Huvudsökande

Personnummer:

Titel:

Namn:

Institution/avdelning:

Adress:

Telefonnummer:

E-post:

Rektor eller motsvarandes e-post:

Projekt/ändamål

Projekttitel:

Startdatum (åååå-mm-dd):

Slutdatum (åååå-mm-dd):

Sökt belopp:

Ändamål:

Område (ämne):

Medsökande

Personnummer:

Titel:

Namn:

E-post:

Annan finansiering/tidigare finansiering från Stiftelsen

Finansiär och belopp:



    Box 16066, SE-103 22 Stockholm E-post: pws@fam.se

Projektsammanfattning

Sammanfattning/motiv:

Personuppgifter som lämnas i denna ansökan, eller som registreras i övrigt inom ramen för Stiftelsens 
ansökningsförfarande och administration av beviljade anslag, behandlas av den personuppgiftsansvarige 
(Stiftelsen) för hantering av ansökningar om anslag och administration av beviljade anslag. Uppgifterna kan i 
de fall anslag tilldelas komma att lämnas ut till myndighet enligt gällande lagstiftning. När uppgifterna inte 
längre behövs för hantering av ansökningar om anslag och administration av beviljade anslag, kommer de att 
överlåtas till Stiftelsen för Ekonomisk Historisk Forskning inom Bank och Företagande och sparas för framtida 
forskningsändamål. 

Undertecknad har därmed informerats om hur Stiftelsen behandlar personuppgifter och samtycker till detta. 
Undertecknad samtycker även till att uppgifter om eventuellt beviljade anslag och huvudsökande publiceras 
på Stiftelsens webbsidor. Du har rätt att på begäran få information om de personuppgifter om dig som 
Stiftelsen behandlar och att begära rättelse av dem. Begäran kan sändas till Stiftelsen och måste när det 
gäller information om personuppgifter vara undertecknad av dig.

Till ansökan ska bifogas:
1.      Projektbeskrivning

2.      Projektsammanfattning på svenska

3.      CV för sökanden

4.      Projektbudget

5.      Intyg från rektor, verksamhetschef eller liknande

6.      Årsredovisning och stadgar (gäller ideella organisationer och stiftelser) i övrigt lämna en tom bilaga
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