
ANSÖKAN
ANSÖKNING OM BIDRAG (1.3.2021 - 30.4.2021)

Medlem

UPPGIFTER OM DEN SÖKANDE

Namn

Medlemsnummer Aktuell examen

Yrke Ort

Hemadress Postnummer

Postort Land

Telefon E-post

UPPGIFTER OM ANSÖKAN

Forskningsrubrik

Typ av sökande

Användningsobjekt Forskningsobjekt

Tyngdpunktsområde Inflytelsesfär

Om du valde en annan inflytelsesfär, ange vilken Projektets uppskattade längd

Kortfattad beskrivning av forskningen

Sida: 1

Utvecklingsprojekt och/eller utbildning inom 
arbetarskydd Utveckling av arbetshälsan
Utveckling av arbetarsäkerheten
Verksamhet som främjar kvaliteten på 
arbetsgivarnas och arbetstagarnas arbetsliv

Ökat samröre och samarbete 
Utveckling av ledarskap och chefsarbete 
Förbättring av kvaliteten i arbetslivet

Utveckling av arbetsgemenskapen
Utveckling av arbetarsäkerhet, arbetsmiljö och 
kunnande 
Utveckling av apparater och/eller system som 
förbättrar arbetshälsan

Doktorsavhandling 5 000 €
Pro gradu-avhandling 1 500 €
HYH-lärdomsprov 1 500 €

Småbarnspedagogik
Förskoleundervisning
Grundskola
Gymnasieutbildning

Yrkesutbildning
Yrkeshögskola
Universitet
Fritt bildningsarbete
Annat

Om ett stödstipendium beviljas forskningen kan sammanfattningen 
publiceras på OAJ:s webbplats.



Hur främjar forskningen arbetshälsan och/eller arbetarsäkerheten

Hur kommer forskningen att användas, främjas och vidareförmedlas

ANSÖKANS BILAGOR

AVTAL

Genom att skicka en ansökan godkänner jag följande:

Jag åtar mig att följa OAJ:s anvisningar och villkor som rör mottagande av stipendiet och ger mitt samtycke till att mitt namn
och grundläggande uppgifter om min ansökan publiceras i OAJ:s kommunikationskanaler om finansiering beviljas.

Avsändningsdag Ansökandens namn

Sida: 2

Bilagor bör vara i jpeg-, jpg-, pdf- eller png- format. Filerna får vara högst 4 megabyte. Om en enskild fil är för stor, försök att dela den upp i flera filer.

För att kunna få stödstipendium ska avhandlingen bli klar samma år då du ansöker. Det ska bestyrkas till exempel genom att bifoga beslut om disputationstillstånd. 
Stödstipendiets värde är 5 000 euro. 
För pro gradu-avhandling eller HYH-slutarbete kan fonden bevilja ett stödstipendium värt 1 500 euro. I så fall ska du åtminstone bifoga en godkänd forskningsplan till ansökan. 

Bilagornas rubriker ska innefatta personens namn eller publikationens titel (ge ingen rubrik för forskningsplanen). Nedan kan du använda samma ruta till att lägga till flera bilagor.

Obligatoriska bilagor är: 
Godkänd forskningsplan.




