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Lions forskningsfond har till huvudsakligt ändamål att genom forskningsanslag främja den
medicinska forskningen vid Linköpings universitet - Hälsouniversitetet (HU) med syfte att besegra
folksjukdomarna. Fonden drivs i samverkan mellan Lions-klubbarna i södra och mellersta Sverige
och Linköpings universitet - HU. Forskningsanslagen finansieras av gåvor från enskilda och företag
samt från Lionsklubbarna.

2014 utlyser Lions forskningsfond mot folksjukdomar anslag för:

1. Postdoktorala forskare inom tre år från disputation
2 st anslag à SEK 200.000/år i tre år (totalt 600.000:-)
2 st anslag à SEK 60.000/år i tre år (totalt 180.000:-)

Anslagen skall användas för forskning vid Hälsouniversitetet eller av forskare
med doktorsexamen från Hälsouniversitetet som gör postdoc vid annat lärosäte.
Internationell postdoc är meriterande. Anslagen kan användas till egen lön eller
till driftsstöd. Vid ansökningstidens utgång ska högst tre år ha gått sedan
doktorsexamen (perioden förlängs vid föräldraledighet etc. enligt gängse regler).
Anslag kan ej utdelas för mer än en treårsperiod per sökande.

2. Doktorander

5 st anslag à SEK 50.000 (engångssumma)

Anslagen skall användas till driftsstöd för forskning vid Hälsouniversitetet. Del av
anslaget kan också användas för konferensresa med egen presentation av
accepterat peer review-granskat abstract.

Ansökan inlämnas på engelska på särskild blankett (länka till blankett).
Dessutom skall den sökande bifoga:
1. Projektbeskrivning på engelska max 3 A4-sidor + refeferenslista (Times
New Roman 12 pkt, 2,5 cm marginal)
2. CV enligt VR-mall (länk)
3. Publikationslista
4. För postdoc-anslag: Beskrivning av hur projektet skiljer ut sig från
tidigare handledares forskningslinje och hur projektet förhåller sig till
Lions forskningsfonds målsättning (max 1 A4-sida)
5. Budget- och tidplan (max 1 A4-sida)
6. Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet på svenska, avsedd
for lekmän (max 150 ord).
Den som erhållit anslag skall senast 18 månader efter utdelningsdatum
lämna en vetenskaplig och ekonomisk rapport för respektive år.
Anslagsmottagare ska också vara beredd att hålla populärvetenskapliga
föredrag för lekmän vid möten i Lions regi.

Ansökan (blankett och bilagor) ställd till Styrelsen for Lions
Forskningsfond, skall ha inkommit till universitetets registrator senast
xxxdagen den 14 XXX 20XX under adress Linköpings universitet, 581
83 Linköping. Ansökan skall vara märkt med diarienummer LiU-xxx.
Ytterligare upplysningar lämnas av dekanus Johan D Söderholm, tel 010103 16 83 (e-post dekanus.hu@liu.se) eller fakultetskoordinator Anita
Larsson, tel 010-103 16 88 (e-post anita.larsson@liu.se).

