KONTRAKT
Stipendium för postdoktoral utbildning i medicinsk forskning rörande hjärnan och övriga delar av
nervsystemet, deras normala funktioner, sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar.
Stipendiemottagare: «ForNamn» «EfterNamn»
Projekttitel: «TitelSve»
Villkor:
Stipendiet, som är skattefritt, lyder på 300 000 kronor per år och betalas ut till stipendiaten i förskott för fyra
månader i taget genom Swedbank Sverige (varje utbetalning uppgår till 100 000 kronor). Utbetalning sker till
konto i svensk bank senast en månad efter önskat tillträdesdatum. En förutsättning för att medlen ska utbetalas är
att behövliga etiska godkännande för forskningen finns. Tillträde skall ske senast 6 månader in på aktuellt
kalenderår om annat inte medgivits efter anhållan hos Hjärnfonden. Första årets stipendium skall vara förbrukat
inom två år från första tillträdesdag. Efter godkänd lägesrapport skall ett andra beviljat stipendieår ha utnyttjats
senast inom fyra år från ursprunglig tillträdesdag. Stipendium kan beviljas för ett eller två år. Om stipendium
beviljas för ett år krävs ny ansökan för ett andra stödår. Stipendiaten har själv att beakta hur tiderna för ansökan
och beslut om förnyad ansökan kan påverkas av senarelagd tillträdesdag. I det fall beslut fattats om stipendium
under två år så skall en kortfattad lägesrapport lämnas till Hjärnfonden via e-post efter halva tiden för beslut om
fortsatt utbetalning av stipendiet.
Stipendiet är avsett att täcka personliga omkostnader för forskningsverksamhet på heltid, om ej annat är
överenskommet (dock ej under 50%) och får endast förenas med bisysslor, avlönad tjänst eller arvode
motsvarande max 20% av heltid. Hjärnfonden skall då underrättas och avgör skäligheten för reduktion av
stipendiebeloppet. Stipendiet får ej heller förenas med annat stipendium för liknande ändamål utan medgivande
från Hjärnfonden. Den som underlåter att rapportera sina sidoinkomster riskerar återbetalningsskyldighet.
Senast en månad efter stipendieårets utgång skall en redogörelse för den under året beskrivna verksamheten
inlämnas till Hjärnfonden via ansökningssystemet men om stipendium beviljats ett andra år kan en samlad
redogörelse för båda åren läggas in senast en månad efter avslutat andra år.
Stipendiets utbildningsmål är docentkompetens. Om docentur erhålls under stipendietiden får stipendiet
behållas till slutet av det innevarande stipendieåret.
Stipendiaten får förlägga sin forskningsverksamhet vid valfritt universitet (eller motsvarande) i Sverige eller
utlandet dit stipendiaten inbjudits och som är i överensstämmelse med den ingivna forskningsplanen.
Väsentligare förändringar i forskningsplanen skall godkännas av Hjärnfonden.
För varje stipendiat utser Hjärnfonden en medlem ur Vetenskapliga nämnden att vara stipendieinspektor. För
undertecknad stipendiat har «inspektor» utsetts till inspektor.
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