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103 78 Stockholm, tel 08-546 44 000  fax 08-546 44 180

ÄO Inkomstdatum

ANSÖKAN OM RESEBIDRAG
Naturvetenskap och teknikvetenskap

FD Handläggare

Bestämmelser på nästa sida. Ansökan med bilagor inges i ett original och en kopia
Sökandes efternamn

          
Kön

kvinna man

Sökandes personnummer

          
Sökandes förnamn

          
Titel

          
Medsökande (efternamn och förnamn)

          
Titel

          

                    

                    

Sökandes postadress (till institution eller motsvarande)

          

Bidraget förvaltas av

          
Adress för e-post

          
Resan företas under tiden

          
Telefon

          
Telefax

          
Resans ändamål

          

Ifylls om sökandens lön
betalas med medel ur
forskningsbidrag

Bidragsgivare

          
Bidragsinnehavare

            
Diarienummer (om bidragsgivaren är VR)

          

Projektbidrag innevarande
budgetår

Bidragsgivare

          
Bidragsinnehavare

          
Belopp

          
Diarienummer (om bidragsgivaren är VR)

          

Deltar annan person från sökandens institution i konferensen (motsvarande)? Ja Nej

Ifylls om föregående
fråga besvarats med ja

Namn

          
Finansieringssätt

          

Titel på eget föredrag till konferensen (eller motsvarande)

          
Föredragets längd (minuter)

          

Webbadress för konferensen

          
Kan bidrag erhållas från arrangörerna av konferensen (motsvarande)?

Ja Nej

Bidrag för samma ändamål söks från följande källor:

          
Söks ej

Bidrag för samma ändamål har erhållits från följande källor:

          
Har ej erhållits

Besked önskas senast (datum)

          

Ansökan skall åtföljas av (gäller bestämmelsernas alla fyra punkter, om inget annat anges):
• Utförlig motivering för resan
• Utförlig motivering varför ytterligare medel behövs utöver de eventuella

projektmedel som erhållits (avser ej resor till EMBL (filialerna i Grenoble
och Hamburg), ISIS (RAL, Chilton), NOT (La Palma), NSLS (BNL, Upton,
NY), SEST (ESO, La Silla) eller SRS (DL, Daresbury))

• Personlig inbjudan (avser p 1 samt i förekommande fall p 2 - 4)
• Bekräftelse på att experimenttid erhållits (avser p 3, i förekommande fall)
• Tillstyrkan av handledare (i förekommande fall)

• Förteckning över sökandens deltagande i konferenser (motsv) och studieresor
utomlands under de två senaste åren, med uppgift om vilka som bekostat del-
tagandet

• Meritförteckning med relevant publikationslista
• Konferensprogram, konferensens (motsv) uppläggning och syfte skall klart

framgå (avser punkt 1)
• Rapport, ca en A4-sida, över senast genomförda resa med resebidrag från

Vetenskapsrådet eller f d NFR/TFR (om sådan redogörelse inte lämnats in
tidigare)
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 Abramowicz ✘ 450609-0937

 Marek Professor

xxx xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Department of Astrophysics
Gothenburg University
c/o Theoretical Physics
Chalmers University of Technology
412-96 Gothenburg

School of Physics, Chalmers University marek@fy.chalmers.se

28 March - April 1, 2005 +46(31)772-3135 +46(31)772-3204

To attend the conference "Triggering Relativistic Jets" in Cozumel (Mexico)

 xxx  xxx  xxx

 xxx  xxx  xxx

✘

 The fundamental aspects of black hole physics in an astrophysical setting

✘

✘

✘

 before end of January, 2005

45min



KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING
Resekostnader (färdväg, färdsätt)

          
Sökt belopp

          
Ifylls ej

Traktamenten, arvoden

                    

Hotellkostnader

                    

Konferensavgifter och övriga kostnader (specificeras)

                    

                                                                                                                            Totala kostnader           

Avgår - från annat håll erhållet bidrag

                    

Avgår - förmåner som ingår i konferensen (motsvarande)

                    

Summa           

Datum för ansökan

          
Underskrift

          

BESTÄMMELSER
De som har projektbidrag med medel till materiel, resor m m från Vetenskapsrådet bör endast i undantagsfall söka resebidrag. Denna inskränkning gäller ej i vissa
fall av punkt 3 nedan. När innehavare av löpande projektbidrag, med avsatt ram för materiel, resor m m, söker bidrag ur reseprogrammet skall skälet till att ytterliga-
re resemedel söks motiveras utförligt. I samtliga fall gäller att resan skall vara angelägen från vetenskaplig synpunkt. Vidare gäller att ansökan måste vara utformad
på ett sådant sätt att en meningsfull granskning och bedömning kan göras inför ett beslut. Bidrag ges inte till medföljande familjemedlemmar.

Ansökan om resebidrag skall vara inkommen senast två månader före avresedatum.
Ansökningar behandlas ej mellan den 15 juni och 15 augusti.

1. Bidrag till forskares deltagande i kongress, konferens eller symposium kan endast beviljas om forskaren erhållit en personlig inbjudan (initierad av arrangörerna)
att hålla föredrag och om mötet bedöms vara av klart intresse för svensk naturvetenskap och/eller teknikvetenskap. Posterpresentationer godtas ej.

2. Bidrag kan beviljas om den sökande är utsedd att representera Sverige i sammanhang som bedöms vara av stor betydelse för svensk naturvetenskap och/eller
teknikvetenskap (internationella organisationer o dyl). Normalt motiverar inte arbete i organisationskommittéer bidrag ur reseprogrammet.

3. Bidrag för utrikes resa (högst två månader) kan beviljas till:
a) forskare som fått möjlighet att utnyttja en internationell anläggning, ett utländskt laboratorium eller motsvarande.
b) internationellt forskningssamarbete.
c) insamlingsresor för biodiversitetsforskning.

4. Bidrag kan beviljas för kortare gästforskarbesök (högst en månad) vid svenska institutioner.

Ytterligare upplysningar kan erhållas från rådets kansli, Mona Berggren, e-post mona.berggren@vr.se, tel 08-546 44 246, fax 08-546 44 144.

Summa

Summa

Summa

Summa

plane Goteborg-Cozumel-Goteborg

Hotel in Cozumel 110$/night, for 7 nights
7 x 110$ = 770$ = 5304kr

Perdiem for 8 days (a 414kr/day) = 3312kr

November 18, 2004

9.476 kr

5.304 kr

3.312 kr

18.092 kr

18.092 kr


