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Bilaga 3 – Anvisningar för forskningsresurser 
(på engelska) 

Redogörelsen ska omfatta högst 2 sidnumrerade A4-sidor i Arial, teckenstorlek 

11, med enkelt radavstånd och 2,5 cm marginaler. 

Personal i projektet 

Ange aktivitetsgrad (procent av heltid) för all personal som är verksam i 

projektet, det vill säga du själv, eventuella andra forskare samt övrig personal.  

Motivering av sökt budget 

Motivera kort varje sökt kostnad i den budget som du angivit. 
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Sammanfattning


Kontrollfunktionen hittade inga problem i det här dokumentet.
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		Manuellt godkänd: 0
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Detaljerad rapport


		Dokument
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		Taggad PDF		Godkänt		Dokumentet är en taggad PDF
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		Formulär



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Taggade formulärfält		Godkänt		Alla formulärfält är taggade
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		Regelnamn		Status		Beskrivning
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