Utlysning av forskningsmedel

NORDISKA SKATTEVETENSKAPLIGA FORSKNINGSRÅDET
utlyser härmed stipendier till stöd för skattevetenskaplig forskning. Stipendierna delas ut i slutet av
april 2021. Nordiska Skattevetenskapliga Forskningsrådet är upprättat genom en konvention mellan
de nordiska länderna och har till syfte att främja nordiskt samarbete inom ramen för skatteforskning,
särskilt med hänsyn till frågor av gemensamt nordiskt intresse. Nordiska Skattevetenskapliga
Forskningsrådet stödjer såväl skattejuridisk som skatteekonomisk forskning och samarbete.
Forskningsmedel kan delas ut för att täcka omkostnader, inklusive forskningsresor, eller de kan
erhållas i form av stipendier för att täcka lönebortfall. Forskningsrådets tillgångar ger emellertid
normalt inte möjlighet till fullständig eller huvudfinansiering av mer omfattande projekt (fleråriga
projekt eller projekt med flera forskare). Rådet kan dock i förekommande fall, i samarbete med andra
finansiärer, delfinansiera större projekt. Utgifter för deltagande på konferenser stöds normalt inte.
Undantag kan dock göras om den sökandes projekt ska presenteras på konferensen, och i de fall
konferensen särskilt fokuserar på sökandens forskningsämne.
Stipendiemottagaren styr fritt över det finansierade forskningsprojektet och forskningsrådet
förbehåller sig inte rätten att publicera resultatet av forskningen som forskningsrådet finansierar.
Ansökan om forskningsmedel sker på en särskild blankett där uppgifter om forskningsprojektet,
beräknade omkostnader och tidsplan etc. ska anges. Om ansökan omfattar overheadkostnader och
dylikt till lärosätet ombeds sökanden bifoga dokumentation där dessa kostnader styrks.
Ansökningsblanketten kan hämtas på forskningsrådets hemsida: www.nsfr.se.
Ansökan ska skickas in elektroniskt. Eventuella bilagor ska infogas i ansökningshandlingen (så att den
samlade ansökan utgör ett elektroniskt dokument).
Ansökan ska vara sekretariatet tillhanda senast den 1 april 2021. Nästa utdelning beräknas ske i
oktober 2021.
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