
Försättsblad till ansökan inom 
Industriell Rymdforskning      

Industripart (koordinator)
Företag Organisationsnummer

Fullständig postadress (gata/box, postnr, ort)

Projektledare/kontaktperson Telefon

E-postadress Webbplats

Ägarförhållande

Årsomsättning Balansomslutning

Antal anställda

Projekttitel (inklusive ev. akronym)
Projekt

Akademipart (huvudpart)
Akademi/institution Organisationsnummer

Fullständig postadress (gata/box, postnr, ort)

Projektledare/kontaktperson Telefon

Beskrivning av projektet (populärvetenskaplig beskrivning av bakgrund, syfte och mål)

E-postadress Webbplats

Sänd ansökningshandlingarna till: rymdstyrelsen@snsa.se
OBS! Innehåller ansökan information där sekretess bör beaktas, skickas den enbart via fysisk 
post till: Rymdstyrelsen, Box 4006, 171 04 SOLNA

Datum för projektstart Beräknat datum för projektslut



Försättsblad till ansökan inom 
Industriell Rymdforskning      

2026 Totalt2025

Namn

Underskrift övriga medverkande parter
Signatur

Kontakperson

Ort och datum Titel

Signatur

Ort och datum Titel Namn

Ort och datum Titel Namn

Kostnader 2022 2023 2024
Egen finansiering 

från företag (kr)
Rymdstyrelsens 
finansiering (kr) 

Totalt (kr)

Övriga medverkande parter
E-postadressOrganisationsnamn Org.nr

Godkännande av villkor

Bidragsmottagarna godkänner härmed de villkor som anges i ansökningshandlingarna

Underskrift industripart (projektledare)
Signatur

Underskrift akademipart (huvudpart)

Övrig finansiering (finansiär och belopp i kr)

Sökt belopp (kr)
Finansiering

Projektets totalbudget, inklusive annan extern finansiering (kr)
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