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CARMEN OCH BERTIL REGNÉRS STIFTELSE FÖR 
FORSKNING INOM OMRÅDET ÖGONSJUKDOMAR 

SEB
Private Banking, Stiftelser 
106 40 Stockholm 

Anvisningar för sökande av stipendium 
Stiftelsen grundades i juni 1975 genom en donation av direktör Bertil Regnér. Stiftelsen 
skall genom stipendium till enskilda ograduerade forskare verksamma i Sverige och vid 
svenska vetenskapliga institutioner främja forskning inom området ögonsjukdomar och 
dessas uppkomstmekanism.

Ansökan
Ansökan skall vara stiftelsen tillhanda senast den 25 september, eller om denna dag 
infaller på en lördag eller allmän helgdag, nästa vardag. Ansökan insändes till SEB 
Private Banking, Stiftelser, 106 40 Stockholm. Varje ansökningstillfälle annonseras i 
Läkartidningen.

Ansökningarna bedöms av professor Björn Tengroth, professor Peep Algvere och 
professor Bo Philipson, vilka ingår i stiftelsens styrelse.

Ansökan skall inges på särskild ansökningsblankett, som rekvireras från 
www.stiftelseansokan.se.

Ansökan skall inges i fyra hophäftade exemplar enligt nedanstående instruktioner: 

1. Ansökningsblankett.
2. Sammanfattning av forskningsprogrammet, högst 150 ord.
3. Utförligt forskningsprogram (frågeställning, undersökningsmetod, möjliga resultat,

deras kliniska betydelse etc.).
4. Kostnadsberäkning med motivering.
5. Personalia för de sökande.
6. Övriga handlingar.

Vid ifyllandet av blanketten iakttages: 

1. Driftkostnader: Om anslagsmottagaren bedriver sin forskning vid universitetet,
högskola eller undervisingssjukhus, skall anslagen administreras av resp.
universitet eller högskola. I driftkostnader skall ingå ev. lönekostnader med
tillägg av sociala kostnader enligt de normer som gäller för respektive institution.

2. Utrustning: Under utrustning upptas exempelvis instrument och apparatur som
behövs för forskningsuppgiften. Utrustning som anskaffats genom anslag från
stiftelsen skall disponeras av den sökande så länge han/hon bedriver den
forskningsuppgift, för vilken anslaget beviljats. Då forskningsprojektet avslutats,
skall utrustningen tillfalla den institution som den anslagssökande då tillhör,
såvida stiftelsens styrelse inte beslutat annorlunda.

3. Anslag för resor: För resekostnader och uppehållskostnader får högst upptas de
belopp som enligt de statliga reglerna utgår vid resor av motsvarande slag.

Den sökande skall tillse att det forskningsprojekt ansökan avser godkänts av den 
etiska kommittén vid dennes fakultet. Alla anslag utdelas med förbehåll för sådant 
godkännande.
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Redogörelse
Anslagsmottagare skall senast den 1 oktober året efter det anslag beviljats avge en 
delrapport över forskningsarbetets fortskridande respektive över sin resa. För att nytt 
anslag skall kunna beviljas, måste redogörelse lämnas för tidigare anslag, senast i 
samband med den nya ansökan. Detta gäller vare sig ansökan avser fortsättning av 
tidigare projekt eller ett helt nytt projekt. Slutrapport och ekonomisk redovisning
skall avges senast två år efter det att anslaget utdelats. 

Stiftelsen har inte anspråk på delaktighet i resultat som framkommer genom 
forskningsarbete bekostat med anslag från stiftelsen. Anslagsmottagarna har 
sålunda ensamma äganderätt till patenterbara uppfinningar framkomna under 
forskningsarbetet. De har också frihet att själva publicera sina resultat, varvid 
dock anslagsgivaren skall anges. 

Särtryck av publikationer bör tillställas styrelsen.
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Carmen och Bertil Regnérs Stiftelse för Forskning 
inom Området Ögonsjukdomar 
Skicka ansökan till: 
Regnérs Stiftelse 
c/o SEB, Private Banking, Stiftelser 
106 40 Stockholm

Ansökan om projektanslag

Nytt projekt Fortsättningsprojekt

Projektets titel

Sökandes namn (huvudmannen först)
Namn, titel, adress, telefon och personnummer

Medverkande personer
Namn Tidsperiod

Forskningsarbetet skall utföras vid (institution, etc)

Forskningsprojektet godkänt av den etiska kommittén vid

Kostnadssammanfattning (kronor)
Total projektkostnad Därav sökt från CBRS Beslut

Driftskostnader

Utrustning

Material

Resor
Övriga kostnader

Totalkostnad Kr.

För samma eller liknande ändamål har anslag tidigare erhållits från

med totalt kronor                    under tiden . 

För samma eller liknande ändamål sökes samtidigt härmed anslag hos 

med totalt kronor      .

Underskrift

Härmed intygas på heder och samvete att lämnade uppgifter är med sanningen överensstämmande och att jag inte har andra 
tillgångar eller inkomster än dem jag uppgivit. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelser i 
Dataskyddsförordningen ((EU) 2016/679). Jag har tagit del av bilagd information om behandling av personuppgifter. För det fall 
jag i ansökan har lämnat s.k. särskilda kategorier av personuppgifter* samtycker jag härmed till att stiftelsen behandlar dessa 
uppgifter för ändamål som angivits i den bilagda informationen. Jag intygar vidare att jag inhämtat samtycke från samtliga 
myndiga personer vars uppgifter uppges i ansökan. 
* uppgifter om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i  fackförening, genetiska uppgifter,

biometriska uppgifter för att entydigt identifiera mig eller uppgifter om min  hälsa, mitt sexualliv eller sexuella läggning

Ort, datum

Sökandens egenhändiga namnteckning

NamnförtydligandeA7
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Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 4(4)

Så behandlar stiftelsen/föreningen dina personuppgifter

(Information enligt Dataskyddsförordningen ((EU) 2016/679) 

Personuppgiftsansvarig är stiftelsen/föreningen.

Personuppgifter som du lämnar i denna ansökan, eller som registreras i övrigt inom ramen 

för ansökningsförfarandet, behandlas av den personuppgiftsansvarige, för att pröva din rätt 

till bidrag och för övrig bidragsadministration Personuppgifterna kan även komma att 

behandlas för att stiftelsen/föreningen ska kunna uppfylla sina förpliktelser enligt lag, annan 

författning eller myndighetsbeslut. Sådan behandling kan vara behandling för att uppfylla 

kraven enligt bokföringslagstiftningen eller penningtvättslagen, rapportering till 

Skatteverket, Polismyndigheten, Kronofogdemyndigheten, Finansinspektionen och andra 

myndigheter.

I syfte att upprätthålla en god registervård kan personuppgifterna komma att kompletteras 

genom inhämtning från privata och offentliga register, t.ex. uppdatering av adressuppgifter 

med hjälp av statens person- och adressregister, SPAR. 

Personuppgifterna kommer för angivna ändamål att lämnas ut till Skandinaviska Enskilda 

Banken AB (publ), 502032-9081 (”SEB”), som för stiftelsens/föreningens räkning 

administrerar ansökningsförfarandet. 

Personuppgifterna lagras så länge som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med 

behandlingen samt för att stiftelsen/föreningen skall kunna fullgöra sina skyldigheter enligt 

lag. Om stipendium beviljas kommer personuppgifterna vara lagrade tills sista utbetalningen 

har skett och därefter som längst tio år. Om stipendium inte beviljas kommer 

personuppgifterna sparas som längst tre månader.

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Stiftelsen 

och har därmed rätt att: 

a) få registerutdrag, 

b) begära rättelse av felaktig eller ofullständig uppgift, 

c) begära radering eller begränsning av behandlingen av personuppgifter, 

d) invända mot behandlingen, 

e) rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter från Stiftelsen som du 

själv har tillhandahållit Stiftelsen och rätt att få dessa överförda direkt till annan 

personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt (dataportabilitet). 

Din begäran och/eller invändning enligt ovan b-e prövas av Stiftelsen i det enskilda fallet. 

Om du vill få registerutdrag eller framställa en begäran och/eller en invändning ber vi dig 

skicka en skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran till SEB Private Banking, Stiftelser, 

106 40 Stockholm. Ange vilken stiftelse det avser. 

Samtycke till behandling av särskilda kategorier av personuppgifter
Skulle de personuppgifter du lämnar i ansökan innehålla s.k. särskilda kategorier av 

personuppgifter* godkänner du genom din underskrift på ansökningsblanketten att de 

personuppgifter du lämnat i din ansökanfår behandlas för de ändamål som angivits ovan. 

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av sådana kategorier av 

personuppgifter. Observera att Stiftelsen i sådant fall fortsättningsvis inte lagligen kan 

behandla personuppgifterna, varför de då inte längre kan läggas till grund för din ansökan. 

* Med särskilda kategorier av personuppgifter avses uppgifter som avslöjar ras eller 

etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i 

fackförening och behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att 

entydigt identifiera en fysisk person eller uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk 

persons sexualliv eller sexuella läggning.
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