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Q&A – möjlighet till utökat stöd 
 
Hur ansöker jag om det utökade stödet? 
Välj forskningsprojekt, skriv din ansökan som vanligt och kryssa i rutan ”Söker stöd för extra 
satsning”, som ligger i anslutning till fälten för projektets budget. I textfältet för kommentarer 
under budgeten skriver du vilket extra belopp du söker. Beskrivning av den särskilda ansatsen 
och motivering av utökad budget görs i forskningsprogrammet.  
 
Behövs det flera ansökningar? 
Nej, du söker anslag för den extra satsningen i din ordinarie ansökan för forskningsprojekt. 
 
Kan jag söka anslag för extra satsning fastän jag inte har ”rätt” att söka i år? 
Nej, du kan bara söka anslaget om du har ett pågående anslag från CF som har anslagstid (sista 
kontraktsåret) till och med 31 december 2018. 
 
Jag har inte ett pågående anslag från Cancerfonden men ska söka för första 
gången/igen i år. Kommer jag inte att kunna söka om medel för utökat anslag?  
Nej, inte i år. Sökande som ej innehar Cancerfondsanslag kan dock alltid söka ordinarie anslag, 
med maxbeloppet 2,5 milj kr/år. Cancerfonden hoppas att extra-satsningen kommer att finnas 
kvar efter de tre första åren, och blir man beviljad för ett ordinarie anslag första gången 2018 så 
kan man då återkomma 2021 för att söka medel för utökat anslag.  
 
Var i ansökan skriver jag in min budget för det utökade stödet? 
Budgeten för extra satsningen skrivs in och motiveras under särskild rubrik i slutet av 
forskningsprogrammet  Du ska också skriva in beloppet i kommentarsfältet som ligger i 
anslutning till ordinarie ansökans budget. 
 
Vilka belopp och vilken personal ska jag skriva i budgetfälten i formuläret? Det ordinarie 
projektet eller den extra satsningen? 
I formuläret skriver du det ordinarie projektets förväntade kostnader. Det utökade anslagets 
budget beskriver du i forskningsprogrammet. Det är dock viktigt att skriva in summan av 
extrasatsningens budget i formulärets textfält. 
 
Hur ser ni/sakkunniga att jag sökt utökat anslag? 
Du fyller i kryssrutan i Novas ansökningsformulär för forskningsprojekt (finns i anslutning till 
fälten för projektets budget) samt lägger in en beskrivning av den extra ansatsen under särskild 
rubrik i forskningsprogrammet. 
  
Jag ser att forskningsprogrammet får vara max tio sidor trots att jag ska söka om så 
mycket. Hur ska det gå till? 
Du får disponera om forskningsprogrammet så att den viktiga informationen framgår.  
 
Hur många ansökningar kommer att beviljas utökat stöd? 
Detta är inte bestämt i förväg, det avgörs av ansökningarnas kvalitet. 
 
För vilken typ av forskning kan man ansöka om utökat stöd? 
Den enda restriktionen är att det ska vara forskning med relevans för cancer, det finns ingen 
begränsning när det gäller ämnesdiscipliner i övrigt eller metodologi. Exempel ges i 
utlysningstexten.  



 
 
 

2 (2) 

 
Vi är fler än en person som söker fortsättningsanslag i denna omgång och vill söka utökat 
anslag för en gemensam satsning inom samma projekt. Hur ska vi gå tillväga? 
Fler kan söka för utökat anslag inom ett gemensamt projekt, under förutsättning att alla har 
pågående projektanslag som ska sökas om 2018. Man bör då hänvisa till varandra, och tydligt 
ange hur budgeten för det utökande anslaget fördelas mellan ansökningarna. De ansatser 
och kostnader som hänförs till respektive ansökan motiveras och beskrivs i respektive ansökan.   
 
Vi är fler än en person som vill söka utökat anslag för en gemensam satsning inom 
samma projekt, men bara en av oss ska söka om sitt anslag i år. Hur ska vi gå tillväga? 
Endast den person som söker om sitt anslag 2018 kan söka om utökat anslag, men det är förstås 
möjligt att ange de andra som samarbetspartners i ansökan.  
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