STIFTELSEN FÖR FORSKNING OCH UTBILDNING
INOM RADIO- OCH TELETEKNIKEN OCH DESS
HISTORIA
utlyser härmed stipendium för ansökan

1.

Stipendiet avser radio- och teleteknisk forskning i vid bemärkelse genom att främja
forskning, utbildning, information och annan förmedling av kunskap om radio- och
teletekniken och dess historia.
Stipendier kan exempelvis delas ut för:











Projekt för att stimulera ungdomars intresse och experimentlusta inom radio- och
elektronikområdet.
Några exempel på projekt: iordningställande av byggsatser, experiment m.m. som
gör att ungdomar/skolklasser får inspiration att lära mer om radio
Framtagning av pedagogiska hjälpmedel för att öka förståelsen av radio- och
teleteknik.
Exempel på projekt: seminarier eller laborationer som syftar till att få främst
ungdomar att förstå tekniken bakom till exempel mobiltelefoni eller TVutsändningar.
Anordnande av seminarieserier eller fördragsserier där resultatet av forskning görs
tillgängligt för ett bredare forum.
Vetenskapliga studier eller utställningar rörande radions och teleteknikens
betydelse för samhälle och industri.
Det kan också vara en idéskiss till en utställning på något av de befintliga
museerna eller en vandringsutställning för skolor eller industri.
Rapport eller studie av händelser eller projekt inom området radio och teleteknik.
Tryckning av forskningsresultat.
Berömvärda insatser inom stiftelsens område.

2.

Stipendiet kan täcka hela eller delar av projekt.

3.

Stipendiet avser inte täcka kostnader för kommersiell produktutveckling.

4.

Stipendiet kan sökas av privatpersoner och ideella föreningar men inte av institutioner,
myndigheter eller företag.
5. Stipendier prövas baserat på inlämnad skriftlig ansökan. Ansökan skall innehålla
redovisning av projektets genomförande i form av en realistisk projektplan med mål
och syfte, ansvar, aktiviteter, tidplan samt ekonomisk kalkyl. Av ansökan skall det
också framgå hur redovisningen av projektet skall ske.

6.

Eftersom stiftelsen formellt måste lagra ansökan, beslutsunderlag och redovisning i
pappersformat så måste både ansökan och redovisning enkelt kunna skrivas ut.
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7.

Stipendiat skall, senast sex månader efter angivet projektslut, redovisa resultatet till
stiftelsen. Redovisningen sker i skriftlig form och skall dokumentera uppnått resultat
och bör också, när det är motiverat, innehålla verifikationer på erlagda kostnader.
Dokumentationen kan med fördel kompletteras genom att visa utfört arbete, till
exempel utställningar, experiment, bilder, websida med mera. Redovisning inklusive
kompletteringar skall sammanställas till ett pappersunderlag som utgör stiftelsens
dokumentation av projektet.
Till stiftelsens uppgifter hör att följa upp och utvärdera resultatet av stipendiet.
Normalt betalas stipendiet ut i sin helhet då slutrapporten är godkänd. Större
stipendier kan utbetalas i omgångar i anslutning till projektets olika faser och baserat
på avrapportering. Sista utbetalning sker när projektet slutförts. Om stiftelsen finner
särskild anledning till det, kan den ursprungligen tilldelade stipendiesumman ändras.

8.

Om ett projekt för vilket medel beviljats från stiftelsen inte genomförs enligt plan,
eller om redovisning och rapport för projektet, trots påminnelse, inte lämnats till
stiftelsen, skall stipendium inte betalas ut, alternativt mottagaren åläggas att återbetala
stipendiet.

9.

Även om stipendiat har upphovsrätt till sina forskningsresultat äger stiftelsen rätt att
använda stipendieresultaten, till exempel på sin egen hemsida. Om sökande inte
medger stiftelsen rätten att använda stipendieresultaten skall detta tydligt anges i
ansökan.

Stipendiet utlyses en gång per år. Ansökan skall sändas till
Radiohistoriska Stiftelsen
Stipendieansökan
Anders Carlssons gata 2
417 55 Göteborg
Alternativt kan ansökan skickas in som undertecknad och inskannad kopia till
info@radiostiftelsen.se senast den 31 januari 2018.

Stipendiet utdelas under offentliga former vid Radiohistoriska Föreningens i Västsverige
årsmöte, som äger rum i mars månad 2018.

För mer information om stiftelsen, vänligen se vår websida: www.radiostiftelsen.se
Eventuella frågor kan ställas via e-post till adress: info@radiostiftelsen.se
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