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Aktiestinsens stipendiefond 
 
Råd och anvisningar till dig som söker medel ur Aktiestinsens stipendiefond 
 
Stipendierna ska användas för att främja entreprenöriellt utvecklingsarbete och/eller forskning 
om hälsofrämjande arbete för äldres aktivitet och hälsa inom arbetsterapiområdet.  
 
Projekten ska sökas och drivas i samverkan mellan forskare och/eller studenter vid 
Hälsohögskolan i Jönköping samt en extern entreprenör/yrkesverksam med inriktning 
hälsofrämjande arbete för äldres aktivitet och hälsa inom arbetsterapiområdet. Medel ges inte till 
konferens- och studieresor. 
 
Ansökningsblanketten finns att hämta via Jönköping Universitys webbplats: ju.se/aktiestinsen 
 
Ansökan skickas via e-post till Registrator@ju.se senast fredagen den 13 oktober. Märk 
ärendet Aktiestinsen, diarienr 2017/752-65. Besked om beviljade stipendier meddelas före 
årsskiftet.  

Råd och anvisningar för ansökan 
• Ansökan ska göras på stipendiefondens ansökningsblankett där en kortfattad 

projektbeskrivning ska ges. Beslut tas med utgångspunkt i den information som ges på 
blanketten. Var noga med att fylla i samtliga uppgifter som efterfrågas i blanketten, då 
inga uppgifter via bilagor kommer att beaktas. 

 
• Ge en kort bakgrund till det aktivitetsområde som avser att utvecklas och motivera 

varför detta är viktigt för att bidra till äldres aktivitet och hälsa. Av beskrivningen ska 
också framgå projektets syfte, genomförande, förväntat resultat och utvärdering. 

 
• Det sökta beloppet ska vara realistiskt i förhållande till den utlysta stipendiesumman. 

Den ekonomiska kalkylen ska vara tydlig och uppdelad i eventuella delposter. Ange 
om projektet delfinansieras av annan anslagsgivare. Sociala avgifter ska inte ingå i 
ansökan då stipendiet inte är skattepliktigt. 

 



 

 

• Om stipendium beviljas ska bank, clearing- och kontonummer meddelas kassör 
Dennis Peterson på telefon 076-8080589, alt. skickas via e-post till adress 
Dennis.Peterson@netatonce.net. Utan informationen betalas inte stipendiet ut. 

 
• Återrapportering ska göras muntligt vid nästkommande stipendieutdelningscere-

moni och till stipendiefonden på avsedd blankett Återrapportering senast två år 
efter att beviljade medel utbetalats. Återbetalning ska ske vid ej genomfört projekt. 

 

Viktiga bedömningskriterier för stipendier 
- Nyttan avseende främjande av äldres aktivitet och hälsa 
- Originalitet, genomförbarhet och utvärdering 
- Spridning av projektresultat 

 


