Sundbyberg den 16 mars 2021

Ekonomiskt stöd till forskning och utveckling
Personskadeförbundet RTP är en politiskt obunden medborgarrättsorganisation som arbetar
för ett tillgängligt samhälle, där medborgarna har rätt till en livsinriktad och individuellt
anpassad rehabilitering för att kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Förkortningen RTP står för rehabilitering, tillgänglighet och påverkan.
Personskadeförbundet RTP ger information, råd och vägledning till personer med förvärvade
skador och bestående nedsättningar som har uppstått efter en trafikolycka, andra olycksfall,
vårdskada, arbetsskada eller sjukdom. Vi finns även till för personer med
funktionsnedsättningar efter polio och för närstående till personer med nedsatt
funktionsförmåga.
Personskadeförbundet RTP främjar forskning och utveckling genom ekonomiskt stöd till
forskare och andra aktörer som arbetar med vetenskapliga studier eller utvecklingsprojekt
som ligger i linje med förbundets arbete och intresseområden. RTP har följande
skadegrupper:
•

Nackskada

•

Ryggmärgsskada

•

Hjärnskada

•

Polioskada

•

Amputation

•

Andra typer av trafik- eller olycksfallsskador.

Personskadeförbundet RTP beviljar årligen cirka en miljon kronor till forskning och
utvecklingsprojekt.
Forskningsdelegationen inom Personskadeförbundet RTP bedömer de inkomna
ansökningarna efter
•

Projektets relevans för RTPs medlemmar

•

Projektets förväntade effekter och praktiska betydelse:
o Finns det goda förutsättningar för att de förväntade effekterna kan uppnås?
o Projektets plan för hur resultaten kan komma till användning, publiceras och
spridas till relevanta målgrupper
o Kostnadseffektivitet
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•

Projektets vetenskapliga kvalitet (i relation till tidigare forskning som sponsrats av
RTP och övrig forskning inom området)

•

Projektledarens och forskargruppens kompetens inom forskning och utveckling

•

Projektets bidrag till ny kunskap inom forskning och utveckling

Genomförbarhet – Metoder och datamaterial. Kan de förväntade effekterna uppnås?
•

Förväntad möjlighet att implementera ny kunskap

•

Kostnadseffektivitet. Hur stor effekt kan forskningen skapa i förhållande till
kostnaderna för projektet.

Formella krav
•

Projektet ska vara kopplat till en huvudman som förvaltar de tilldelade medlen.
Huvudmannen behöver ha kapacitet att ge bra förutsättningar för att genomföra
studien.

•

Du som söker bör vara disputerad. Doktorander beviljas stöd bara undantagsvis
eftersom det är lärosätenas ansvar att helfinansiera doktorandtjänster. Undantag kan
göras om doktorandarbetet uppfyller de ovan nämnda kriterierna för relevans,
kvalitet, genomförbarhet och effekt mycket väl.

•

Sökande ska använda RTPs ansökningsmall som med fördel kan kompletteras med en
kort videopitch eller podd (max. 2 minuter) om forskningsprojektets innehåll.

Det bedöms som positivt om studien alternativt projektet (helt eller delvis) är initierade av
funktionshinderrättsrörelsen själv.
Enligt beslut från RTPs förbundsstyrelse är det inte möjligt att söka forskningsmedel för
finansiering av konferensresor. RTP ger heller inte bidrag till löpande verksamhet. Ansökan
ska gälla ett specifikt projekt eller del av ett specificerat projekt.
Ansökningar för perioden 2021 till 2023 ska vara RTP till handa senast den 31 januari 2021.
För ytterligare information kontakta Astrid Källström: astrid.kallstrom@rtp.se, 08-629 27 97.

