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Allmänna villkor för forskningsprojekt och finansiering från Stiftelsen 

Djursjukvård i Stor-Stockholm 
Med ”förvaltande organ” och ”medelsförvaltare” avses den juridiska person som förvaltar 

forskningsmedlen från Stiftelsen. 

Huvudsökandes och medelsförvaltarens ansvar 

 Huvudsökande ska anmäla eventuella ansökningar om medel liksom redan erhållna 

bidrag från andra finansiärer för samma eller liknande ändamål. 

 Huvudsökande har det vetenskapliga ansvaret för att projektet genomförs i enlighet 

med projektbeskrivningen i den beviljade ansökan och med beaktande av god 

forskningsetik. Huvudsökande är också ansvarig för publicering och annan 

kommunikation av resultaten.   

 Stiftelsen ska anges som finansiär vid publicering och presentationer av projektet.  

Vid publicering av vetenskapliga originalartiklar i internationella tidskrifter anges det 

under rubriken ”Acknowledgements” eller motsvarande. Stiftelsens namn på 

engelska är ”The Greater Stockholm Veterinary Care Foundation”.  

 Stiftelsen beaktar vid beviljande av ansökan inte om projektet fått godkännande i 

djurförsöksetisk nämnd. Huvudsökande ansvarar för att erforderliga tillstånd och 

godkännanden för forskningen finns innan projektet startar. Etisk prövning krävs även vid 

klinisk forskning där patientdjur ingår utöver skriftligt godkännande av djurägaren.  

 Det förvaltande organet ansvarar för förvaltningen av medlen och att dessa placeras 

på särskilt konto eller på annat sätt hanteras på ett sätt som gör att de går att 

särredovisa, innefattande samtliga ekonomiska transaktioner som rör medlen. 

Medelsförvaltaren ansvarar för det ekonomiska underlaget och redovisningen till 

Stiftelsen. I egenskap av arbetsgivare är också medelsförvaltaren ansvarig för att ge 

huvudsökande och projektet tillgång till utrustning och andra resurser som krävs för 

att det ska kunna genomföras enligt projektplanen i den beviljade ansökan. 

 Sökande får, som huvudsökande, endast ha ETT pågående projekt finansierat från 

Stiftelsen. Huvudsökande som inte slutfört tidigare projekt eller inte har lämnat in 

godkänd slutrapport inom utsatt tid kommer således som regel inte att beviljas 

medel till nya projekt.  

Utbetalning av medel och rapportering    

 Hela det beviljade beloppet reducerat med 5 % utbetalas på en gång.  

 Resterande 5 % betalas ut då slutrapport inkommit och godkänts av styrelsen.  

 Observera att bidraget måste rekvireras av mottagaren. 

 I kontraktet anges för vilken tid bidrag ges och dispositionstiden för medlen. 
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 Slutrapport med ekonomisk redovisning ska vara Stiftelsen tillhanda senast det 

datum som anges i kontraktet. Slutrapporten ska till innehåll, struktur och omfattning 

följa Stiftelsens Anvisningar för slutrapport (bifogas kontraktet).   

 Tiden för slutrapport och dispositionstidens slut sammanfaller och är satta till sex 

månader efter projekttidens slut. Detta för att ge extra tid till sammanställning av 

den vetenskapliga rapporten och för att alla projektkostnader ska ha fallit ut. 

 För 2-åriga projekt ska Statusrapport lämnas då halva bidragsperioden passerat. 

Rapporten ska vara Stiftelsens styrelse tillhanda senast det datum som anges i 

kontraktet.  

Statusrapporten får vara högst 2 sidor lång och ska beskriva projektstatus - vad i 

projektplanen som har genomförts och eventuella avvikelser liksom hur 

projektmedlen har använts. Finns resultat ska dessa beskrivas övergripande. 

Eventuell reviderad studieplan för forskarstuderande eller specialistaspirant ska 

biläggas i de fall finansiering av lönemedel för sådan ingår i projektfinansieringen från 

Stiftelsen. Observera att betydelsefulla avvikelser från projektplanen ska godkännas 

på förhand av Stiftelsen, innan de får genomföras.  

 Rapporter från projektet skickas till forskning@stiftelsendjursjukvard.se 

Svårigheter att genomföra projektet enligt ursprunglig plan 

 Om forskningsarbetet inte kan genomföras enligt beviljad projektplan ska 

huvudsökande utan dröjsmål underrätta Stiftelsen om det och bilägga en reviderad 

plan. Stiftelsen beslutar om avvikelsen ska föranleda ändringar i den ursprungligen 

beslutade finansieringen.   

 I projekt som inte följer tidsplanen och inte kan lämna begärda rapporter på utsatt 

tid ska huvudsökande skriftligen meddela Stiftelsen minst en månad innan utsatt 

datum och ansöka om anstånd med rapporteringen. Skälen till förseningen liksom en 

ny tidsplan för rapporten skall redovisas.  

 Om någon av de huvudsökande av särskilda skäl inte längre kan genomföra sin del i 

projektet ska huvudsökande eller det förvaltande organet omedelbart anmäla detta 

till Stiftelsen som efter samråd med de huvudsökande och medelsförvaltarna 

beslutar om fortsatt finansiering eller avbrytande beroende på de rådande 

omständigheterna. 

 Om huvudsökande övergår till annan arbetsgivare ska även detta anmälas till 

Stiftelsen. Även här fattar Stiftelsen beslut först efter samråd om möjliga lösningar 

med de förvaltande organen och huvudsökande.  

Återbetalning av medel 

 Bidrag från Stiftelsen som inte förbrukats inom projektet ska återbetalas. Detta ska 

ske snarast efter att slutrapport med ekonomisk slutredovisning skickats till 

Stiftelsen.  

mailto:forskning@stiftelsendjursjukvard.se
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 Om projektet avbryts eller avslutas i förtid ska outnyttjade medel återbetalas till 

Stiftelsen.  

 Om slutrapport inte inkommit trots upprepade påminnelser äger Stiftelsen rätt att 

återkräva eventuellt outnyttjade medel.  

Stiftelsens rätt att sprida information 

Mottagare av forskningsmedel accepterar, i och med signeringen av kontraktet, att Stiftelsen 

har rätt att sprida information om forskningen som den finansierar.  

 Stiftelsen informerar om beviljade forskningsprojekt, främst med utgångpunkt i det 

som skrivits i ansökan.  

 Stiftelsen får sprida information om de pågående projekten, exempelvis från 

projektrapporterna. 

 Stiftelsen publicerar regelmässigt på sin webbplats: 

o alla beviljade projekt: projekttitel, de huvudsökandes namn samt organisation 

o sammanfattningen från den godkända slutrapporten samt eventuella länkar 

till olika publikationer som skrivits inom projektet, som är öppet tillgängliga. 

 

 


