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Regler för ansökan om bidrag från av Riksförbundet Cystisk
Fibros (RfCF) administrerade fonder
RfCF administrerar tre fonder varur bidrag kan sökas inom ramen för de ändamål som
angivits för respektive stiftelse enligt nedan.

Stiftelsen Riksförbundet Cystisk Fibros Forskningsfond
Ändamål:
att främja och stödja den vetenskapliga forskningen rörande cystisk fibros,
att stödja framtagandet av nya undersöknings- och behandlingsmetoder avseende cystisk
fibros,
att främja forskning rörande CF-patientens och CF-familjens sociala situation.

Stiftelsen Anders Malmstens Minnesfond
Ändamål:
att främja och stödja den medicinska forskningen rörande cystisk fibros.

Stiftelsen Cecilia Falkmans Minnesfond
Ändamål:
att främja vetenskaplig, klinisk och social forskning samt annan verksamhet rörande
cystisk fibros genom att i första hand bidra till utbildning, information och erfarenhetsutbyte för medicinsk personal och andra personer verksamma med att bekämpa cystisk
fibros.

Form för bidrag
Ansökan om bidrag från stiftelse enligt ovan sker genom en allmän ansökan på särskild blankett (se www.rfcf.se) och kan avse personligt stipendium eller forskningsbidrag. Bidrag kan
även sökas för täckande av kostnader för resor, utbildning, information och/eller
erfarenhetsutbyte.
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Personligt stipendium
Personligt stipendium avses att ge sökanden möjlighet att under viss tid friställas från
ordinarie arbetsuppgifter för att ägna sig åt de uppgifter som avses med ansökan. Bidraget
avser nettolön relaterad till den tid sökanden ägnar åt uppgifter som avses med ansökan och
omfattar således icke sociala kostnader och är inte skattepliktigt. Stipendium utbetalas till den
sökande personligen.
Forskningsbidrag
Forskningsbidrag avses att ge sökanden möjlighet att genomföra specifikt definierat
vetenskapligt projekt och/eller framtagande av nya metoder.
I syfte att kunna stödja fler kvalificerade forskningsprojekt än vad som annars vore möjligt
har styrelserna valt att prioritera bidrag i form av personliga stipendier.
Kostnader för resor, utbildning m.m.
Ansökan om bidrag kan exklusivt avse kostnader för resor som sökanden avser göra för fullgörande av uppgifter inom ramen för vad ovan stadgas. Detsamma gäller kostnader för utbildning, information och/eller erfarenhetsutbyte som sökanden avser genomföra eller delta i.
I fråga om bidrag för resor ges förtur för deltagande i kongress, där sökanden skall presentera
vetenskapligt resultat. Kopia av abstract skall bifogas ansökan alternativt personlig inbjudan
för vetenskaplig presentation.

Behörighet att söka
Behöriga att söka bidrag är forskare/forskarstuderande vid vetenskapliga institutioner och
medicinsk personal vid sjukhus som samverkar med center för CF-vård på sådant sätt att
resultat under beaktande av intresse av sekretess inom pågående projekt blir allmänt tillgängliga för de ändamål de är avsedda. Sökande skall visa stöd från prefekt och/eller klinikchef
eller motsvarande vad avser möjlighet och resurser att bedriva den verksamhet/forskning som
avses i ansökan. Sökanden skall bifoga sitt CV.
Såvitt gäller främjande av utbildning, information och erfarenhetsutbyte är även annan person
än ovan stadgad behörig att ansöka om anslag.
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Ansökan, utbetalning och redovisning
Ansökan skall göras skriftligen och adresseras till Riksförbundet Cystisk Fibros, Kungsgatan
64, 753 41 Uppsala eller mailas till info@rfcf.se. Ansökan skall ha inkommit till
Riksförbundet Cystisk Fibros senast det datum som anges på förbundets hemsida
(www.rfcf.se). Beslut fattas av respektive styrelse.
Utbetalning i anledning av beviljad ansökan sker i enlighet med vad som anges i respektive
beslut. I fråga om resebidrag sker utbetalning mot uppvisande av kvitton.
Slutredovisning av projekt för vilket anslag beviljats skall ske snarast – dock senast inom två
år - efter dess beviljande. För längre projekt skall dock redovisning ske enligt vad därom
särskilt stadgas eller i brist på särskilt stadgande minst en gång per år.

Uppsala den 8 april 2019
Riksförbundet Cystisk Fibros
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