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Bidrag ur Knut och Alice Wallenbergs stiftelse 
Göteborgs universitet tilldelas årligen medel från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse för 
utdelande av resebidrag till främst yngre forskare vid Göteborgs universitet.  
 
För år 2017 finns 25 000 kronor att fördela inom konstnärliga fakultetsstyrelsens område. 
Medlen skall i första hand användas som bidrag till sådana resor som bäst befordrar ett 
personligt vetenskapligt utbyte till gagn för svensk forskning (se riktlinjer på nästa sida). 
De utbetalade beloppen skall i varje särskilt fall täcka en väsentlig del av rese-
kostnaderna.  
 
Använd den speceilla ansökningsblanketten. Om det finns inbjudan/bekräftelse till 
konferens etc. skall det bifogas.  
 
Fakultetens institutioner medfinansierar OH/indirekta konstader för beviljade resebidrag 
enl överenskommelse mellan prefekter/högskolerektorer i fakultetens ledningsgrupp den 
23e maj 2011. 
 
Ansökan skall vara inkommen till Konstnärliga fakultetskansliet, Anna Frisk, Box 141 
(internpost) eller Box 141, 405 30 Göteborg (postadress) Senast fredagen den 15 
september 2017 kl 16.00. Märk kuvertet ”Wallenbergmedel”  
 
Det går även bra att e-posta ansökan till anna.frisk@konst.gu.se 
 
 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Anna Frisk 
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WALLENBERG TRAVEL GRANT 
 
Application deadline: Friday, September 15, 2017 
 
The University of Gothenburg annually allocates funds from the Knut and Alice 
Wallenberg Foundation to provide travel grants to mainly young researchers at the 
University of Gothenburg (including doctoral students).  
 
For the year 2017, there is SEK 25,000 available to be distributed within the faculty. The 
amount paid shall be made in each case to cover a substantial portion of travel expenses.  
 
Please use the application form, and please attach any invitation or confirmation to a 
conference, etc. if you have one.  
 
There is an agreement between the heads of departments from 2011 on co-financing the 
travel grants (OH/indirect costs).   
 
Applications must be received by the Faculty Office, Anna Frisk, Box 141 (internal mail) 
or Box 141, 405 30 Gothenburg (normal mail) by Friday, 15 September 2017 at 16:00. 
Please write "Wallenberg Stipendium" on the envelope.  
 
You are also welcome to e-mail your application to Anna.Frisk@konst.gu.se 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Några riktlinjer för fördelning av universitetets resebidrag ur Knut  
och Alice Wallenbergs Stiftelse  
                                  
• Till yngre forskare kan i detta sammanhang räknas dels sådana  
  universitetslärare/forskare som bedriver forskning i eller vid sidan av  
  universitetstjänst, vilken kan betraktas som rekryteringstjänst till senior  
  befattning (t ex professur, högskolelektorstjänst och motsvarande) dels  
  doktorander som arbetar på sin avhandling.  

 
• Särskilt beaktas ansökningar om bidrag till resor som skall göra det  
  möjligt att i utlandet få tillgång till apparatur och utrustning, redan  
  utarbetade tekniker och tillämpningssätt, bibliotek, museer, samlingar  
  och liknande, som är en förutsättning för eller kan underlätta det egna  
  forskningsarbetet.  

 
• Bidrag kan även beviljas för att delta i kongress, symposium, workshop  
  och liknande. För att kunna erhålla bidrag för dessa ända-mål fordras att  
  sökanden deltar aktivt med presentation av egna "papers", "posters"  
  eller liknande eller är kallad att leda vissa aktiviteter.  

 
• Särskilt beaktas också om sökande till resebidrag för kongress- 
  deltagande vidtagit åtgärder för att under utlandsvistelsen samtidigt  
  genomföra egna forskningsuppgifter som materialinsamling,  
  biblioteksstudier m.m.  

 
• Om medel utgår till kongressdeltagande kan vanligtvis inte mer än en  
  person vid varje institution räkna med bidrag för att bevista samma     
  kongress.  

 
• Bidrag är i regel avsedda att täcka kostnader för resebiljetter.  

 
• Det invägs i bedömningen av en ansökan om sökande under de  
  närmaste föregående åren erhållit "Wallenbergsmedel". 

 
• Resor för konstnärligt utvecklingsarbete bedöms i samma ordning som     
  resor för forskningsändamål.  

 
• Medel kan disponeras för att finansiera besök av utländska gästforskare. 


