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Kongress - anordnande av 
Ändamål  
Anslaget är avsett för att möjliggöra anordnandet av kongresser/symposier i Sverige av intresse 
för cancerforskningen genom täckande av kostnader för inbjudna deltagare, sekretariat, lokaler 
etc. 
Kostnader medges inte för sociala aktiviteter. 
 
Förutsättningar 
Cancerfondens strävan är att göra varje kongress till ett tillfälle att skapa och upprätthålla 
kontakter för svenska forskare. Kongressen ska därför annonseras offentligt och ett visst antal av 
platserna reserveras för deltagare som anmäler sig efter annonsering. När platsbrist föreligger kan 
detta lösas genom att hålla en dag eller en session ”öppen”. Kongressen ska äga rum i Sverige.  
 
Cancerfonden godkänner inte kostnad för arvoden. Flygbiljetter i ekonomiklass bör användas om 
inte synnerliga skäl föreligger, vilket i så fall bör redovisas i budgetsammanställningen.  
 
Ekonomisk redovisning  
Ekonomisk redovisning avseende erhållet anslag ska insändas till Cancerfonden inom sex 
månader efter kongressens genomförande. Om kongressen uppvisar ett överskott ska del av 
erhållet anslag från Cancerfonden återbetalas. Storleken på det återbetalda beloppet ska vara i 
proportion till Cancerfondens bidrag i förhållande till kongressens övriga externa finansiärer.  
 
Förvaltande myndighet 
Av juridiska skäl betalar Cancerfonden ut anslag för forskning endast till svenska 
universitet/högskolor, vissa statliga myndigheter samt Ludwiginstitutet i Uppsala och Stockholm.  
 
Enligt överenskommelse mellan Cancerfonden och universiteten kan förvaltande myndighet göra 
avdrag för projektnära indirekta kostnader med max 15,25 procent av lönekostnaderna i 
projektet.  
 
Budgetplan 
Cancerfonden lägger mycket stor vikt vid att ansökningar innehåller korrekt information om 
budgeten. Ofullständigt ifylld budgetplan, enligt anvisningar på formuläret, riskerar att avslås på 
grund av bristande underlag för beslut.  
 
När medel söks för lönekostnader anges lön inkl. löneavgifter.  
 
Kongressprogram 
För att en relevant bedömning av ansökan ska kunna göras är det viktigt att ett fullständigt 
kongressprogram bifogas. I det fall programmet ännu inte är färdigställt kan en redogörelse för 
planerna, med angivande av inbjudna föreläsare och titeln på deras föreläsningar, accepteras.  
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Cancerrelevans 
Cancerfonden stöder endast kongress vars innehåll är av betydelse för cancerforskningen, vilket 
inte alltid klart framgår av titeln eller programmet. Den sökande ska alltid motivera 
cancerrelevansen.  
 
Praktiska anvisningar  
 
Ansökningstid 2017 
Sista ansökningsdag Beslutsdatum Kongress kan hållas tidigast 
2017-01-10  2017-02-14  2017-08-14 
2017-04-25  2017-05-30  2017-11-30 
2017-09-12  2017-10-17  2018-04-17 
 
Ansökan kan skickas in närsomhelst under året, dock ska ansökan bedömas och beslutas av 
forskningsnämndens arbetsutskott senast sex månader före kongressens start. Var observant på 
sista ansökningsdag för att din ansökan ska hinna beslutas i tid.  
 
Ansökan 
Ansökan fylls i direkt i ansökningssystemet Nova och skickas in elektroniskt. Ansökan kan sparas 
och ändras till dess att den elektroniskt har skickats in till Cancerfonden.  
 
Bekräftelse och underskrifter 
En bekräftelse av ansökan genereras av systemet i och med att ansökan skickas in. Den ska 
skrivas ut och undertecknas av sökande och prefekt varefter den skickas via post till 
Cancerfonden. Den underskrivna bekräftelsen ska vara Cancerfonden tillhanda senast fem 
arbetsdagar efter sista ansökningsdag.  
 
Bilagor 
bifogas till ansökan som Pdf-filer: 

 Fullständigt kongressprogram  

 Fullständig budgetredovisning för kongressen 

Obs!  Samtliga bilagor bör vara märkta med sökandes namn.  
 
Övrigt 
 
Adressändring 
 
Den sökande ansvarar själv för att aktuella adress-, telefon- och e-mailuppgifter finns införda i 
sökandeportalen (Nova).  
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