Brottsofferfonden
Slutredovisning av forskningsprojekt

Så här redovisar du ditt forskningsprojekt
När du ska redovisa ditt projekt fyller du i formuläret och sparar det i din dator. Skicka sedan in redovisningen tillsammans
med bilagor via e-post till brottsofferfonden@brottsoffermyndigheten.se. Den sista sidan ska du underteckna och skicka
in via post tillsammans med en ekonomisk redovisning som är undertecknad av den som är ekonomiansvarig. Skicka
dokumenten med post till: Brottsoffermyndigheten, Box 470, 901 09 Umeå.

Huvuduppgifter
Projektledare

Ärendenummer

Institution, universitet/högskola
E-post och telefon
Projekttitel

Projektmedarbetare
Förbrukade medel (en fullständig ekonomisk redovisning ska bifogas separat)
År 1:
År 2:
År 3:
Beviljade belopp från andra finansiärer
År 1:
År 2:
År 3:
Faktisk projekttid

Reviderad maj 2021

Planerad projekttid
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Projektbeskrivning
Projektets ursprungliga syfte, frågeställningar, genomförande och metod samt eventuella ändringar under
projekttiden (max 3 000 tecken med blanksteg)
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Populärvetenskaplig sammanfattning
Populärvetenskaplig sammanfattning av projektets resultat och praktiska betydelse för framtida brottsofferarbete
(max 3 000 tecken med blanksteg). Sammanfattningen kommer att publiceras på Brottsoffermyndighetens webbplats.
Den kan också komma att användas i till exempel myndighetens nyhetsbrev.
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Publicering av projektresultat (publicerade arbeten ska bifogas)
Referee-granskade artiklar

Avhandlingar

Monografier/antologier

Konferensbidrag

Rapporter

Populärvetenskapliga arbeten

Övriga arbeten

Eventuell planerad publicering
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Annan spridning av projektresultat (till exempel föreläsningar och undervisning)

Projektets huvudområde/vetenskapliga disciplin

Projektets ämnesord/nyckelord
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Uppgifter om sökande och inskickad redovisning
Projektledare

Institution, universitet/högskola

Organisationsnummer

Ärendenummer

Projekttitel

Kom ihåg att
• Skicka in redovisningen och eventuella bilagor via e-post till brottsofferfonden@brottsoffermyndigheten.se.
• Skriv ut denna sida, skriv under och skicka den i original till Brottsoffermyndigheten.
Underskrift
Genom underskriften intygas att:
• de uppgifter som lämnats i redovisningen, inklusive bilagor, är riktiga och att de kopior av handlingar som har
bifogats redovisningen stämmer överens med originalen.
• sökanden har tagit del av regler och föreskrifter som gäller för redovisning av bidraget och intygar att dessa har följts.
Brottsoffermyndighetens behandling av personuppgifter
Brottsoffermyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar i denna ansökan eftersom de är nödvändiga för
att myndigheten ska kunna handlägga och pröva ansökan om medel från Brottsofferfonden. Den lagliga grunden för
behandlingen är uppgift av allmänt intresse. Uppgifterna behandlas elektroniskt. Brottsoffermyndigheten kommer att
lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Uppgifter lämnas ut enligt gällande
offentlighets- och sekretesslagstiftning.
Kontakta Brottsoffermyndigheten om du vill veta vilka uppgifter vi behandlar om dig. Kontaktuppgifter finns längst
ned på denna sida. Mer information om dina rättigheter och kontaktuppgifter till myndighetens dataskyddsombud
finns på Brottsoffermyndighetens webbplats www.brottsoffermyndigheten.se.

Projektledares underskrift

Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Ekonomiansvarigs underskrift

Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Skriv ut denna sida, skriv under och skicka den till:
Brottsoffermyndigheten
Box 470
901 09 UMEÅ

Adress
Brottsoffermyndigheten
Box 470
901 09 Umeå

Växeltelefon
090-70 82 00

E-post och webbplats
registrator@brottsoffermyndigheten.se
www.brottsoffermyndigheten.se
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