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Resebidrag till materialinsamling och konferensdeltagande i samband med postdoktoral
forskning
Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur har för 2020 avsatt medel som bidrag
till postdoktoral forskning vid lärosäten i Sverige till täckande av kostnader för resor och logi
(t.ex. besök i arkiv och bibliotek för insamling av källmaterial, för fältarbete och för aktivt
deltagande i konferenser/symposier, företrädesvis för presentation av det egna
forskningsarbetet). Ämnet för forskningen ska vara av den karaktären att det klart anknyter till
Akademiens uppgift att främja forskning om svensk folkkultur – begreppet folkkultur dock
tolkat i vid mening. Medlen kan sökas av person som disputerat under de senaste fem åren
räknat från sista ansökningsdag, således med disputationsdag den 30 september 2015 eller
senare.
Till ansökan om resebidrag ska fogas en specificerad kostnadsberäkning, som upptar
delposter för resa, logi och eventuell konferensavgift. Traktamente utgår ej. Av ansökan ska
det tydligt framgå hur stort belopp för omkostnader moderinstitutionen årligen ställer till den
sökandes förfogande eller vad tilldelade projektmedel innehåller för resor och
konferensdeltagande. I ansökan ska anges den sökandes bankuppgifter (bank,
clearingnummer och kontonummer). Ofullständig ansökan behandlas inte.
För beviljat bidrag gäller att det kan rekvireras först när det behöver utnyttjas. Rekvisition av
bidrag ska ske av den sökande, inte av hans/hennes institution. Beviljat belopp betalas bara ut
till den sökande.
Den som beviljats medel har att inlämna en kortfattad redogörelse (med ekonomisk
redovisning) för användningen av medlen senast en månad efter genomförd resa. Akademiens
ekonomiska bidrag ska tydligt anges i det publicerade arbete.
Tilldelade medel ska ha kommit till användning senast 30 juni 2021.
Ansökan, för vilken det inte finns någon särskild ansökningsblankett, ska vara Akademien till
handa senast den 30 september 2020 – insänd i digital form till e-adressen
ansokan@gustavadolfsakademien.se. Besked huruvida medel beviljats eller ej lämnas till de
sökande i mitten av oktober.
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