Ansökan PIOs forskningsbidrag
PIO får regelbundet gåvor som, om inte givaren önskar annat ändamål, oavkortat går till
forskning om primära immunbrister.
PIO stöttar forskningsprojekt med ungefär 20 000 kr till 40 000 kr en gång per år. Vilket belopp
som utbetalas avgörs av det belopp i form av gåvor som PIO har fått under året. De forskningsprojekt som får stöd ska antas bidra till att utveckla och förbättra behandling och omvårdnad av
personer med primära immunbristsjukdomar. Om det är väsentligt för projektets genomförande
kan delar av erhållet belopp användas för studieresa t ex besök på svensk eller utländsk institution för att lära ny teknik, men ej för kongressdeltagande och liknande.
Ansökan ska ske på särskilt ansökningsformulär tillsammans med en forskningsplan som bilaga.
Senast 4 oktober ska ansökan vara PIO tillhanda via e-post info@pio.nu. Etiskt godkännande av
forskningsprojektet måste vara klart vid tid för ansökan.
Ansökan om bidrag till forskning ska innehålla:
• En forskningsplan på max fem A4-sidor, där bakgrund, målsättning, tidsplan och vilken
betydelse forskningen kan komma att ha för personer med primär immunbrist anges.
• En sammanfattning av forskningsplanen på max en A4-sida, där bakgrund, målsättning,
tidsplan och vilken betydelse forskningen kan komma att ha för personer med primär 			
immunbrist anges. Sammanfattningen av forskningsplanen ska vara skriven på ett sätt så 		
att även lekmän kan förstå innehållet.
• Kontaktuppgifter och personnummer.
• Uppgift om vid vilken institution eller motsvarande som forskningsstudien ska bedrivas vid.
• Information om till vem och till vad ev. forskningsmedel skall användas. Om delar av
erhållet bidrag avses användas för studieresa så skall detta särskilt anges och motiveras.
PIOs forskningsråd och PIOs styrelse tar del av och läser alla ansökningar. Beslut om utdelning
tas årligen under oktober månad av PIOs styrelse i samråd med PIOs forskningsråd. Mottagare
av PIOs forskningssbidrag skriver efter utdelning en kort sammanfattning om sitt forskningsprojekt till PIOs medlemstidning PIObladet. Ett år efter utdelning ska en kortfattad beskrivning
hur pengarna har använts göras i PIOs redovisningsformulär och skickas via e-post till
info@pio.nu. Vid eventuell utebliven redovisning kan forskningsstödet krävas tillbaka av PIO.
Stadgar för utdelning av forskningsbidrag från Primär immunbristorganisationen, ansökningsformulär samt redovisningsformulär finns på PIO hemsida (länkar nedan). Vid eventuella frågor
är du välkommen att kontakta PIO.
Vänliga hälsningar // PIOs styrelse
Länkar:
Stadgar för utdelning av forskningsbidrag från Primär immunbristorganisationen
Ansökningsformulär PIOs forskningsbidrag
Redovisningsformulär PIOs forskningsbidrag
Tidigare mottagare av PIOs forskningsbidrag
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