
 

Gnistspridare 
 

Villkor  
  

1. Stipendiet delas ut för en idé, ett initiativ eller en lösning som bidrar till att främja 
naturvetenskap i Östergötland eller Västerbotten. Det är särskilt meriterande om 
det finns en koppling till jämställdhet och mångfald. Vi ser gärna att vinnaren 
presenterar sitt arbete i samband med utlysning av Årets gnistspridare 2023 som 
kommer att genomföras i maj 2023.   

2. Du kan söka stipendiet för din egen del eller för en grupp, en organisation, en 
förening eller ett företag som du tillhör och som verkar i Östergötland eller 
Västerbotten. Du som söker måste vara minst 18 år.  

3. Ansökningsperioden pågår 2022-05-15 till 2022-08-31. Vinnaren kommer att 
presenteras i oktober 2022.  

4. Ansökan:   
a. Beskriv ditt initiativ och hur detta stipendium kommer att användas.   
b. Ansökan ska bestå av en text (1–3 A4-sidor). Bilder och video får bifogas 

(max 20 mb).   
c. Ansökan kan vara på svenska eller engelska.  
d. Skicka ansökan till gnistspridare@nordicbiomarker.com senast 23.59 2022-

08-31.  
5. Juryn består av anställda på Nordic Biomarker. En särskild stipendiegrupp utser 

nominerade, samtliga anställda utser sedan vinnaren. Juryns beslut kan inte 
överklagas.  

6. Anställda på Nordic Biomarker får inte söka detta stipendium.  
7. Du är ensam ansvarig för att material som du skickar in inte bryter mot lagen om 

upphovsrätt eller mot grundlagsenliga avgränsningar i yttrandefriheten.  
8. Nordic Biomarker har rätt att använda inskickat material i marknadsföringssyfte, 

utan tidsbegränsning. Detta gäller endast nominerade och vinnande bidrag.  
9. Genom att skicka in din ansökan accepterar du ovanstående regler och villkor.  

 
  

Terms  
1. This grant is awarded to an idea, an initiative or a solution that helps promote the 

natural sciences in Östergötland or Västerbotten. Equality and diversity aspects 
will be seen as a merit. We would like the winner to present their work in 
connection with the announcement of Årets gnistspridare 2023, that will take place 
in May 2023.   

2. You can apply for yourself or for a group, an organisation, an association, or a 
company that you belong to. Applicants must be at least 18 years old.   

3. The application period is 2022-05-15 to 2022-08-31. The winner will be presented 
in October 2022.   

4. Application:   
a. Describe your initiative and how this grant will be used.   
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b. The application must consist of a text (1–3 A4- pages). Pictures or video 

may be attached (max 20mb).  
c. The application may be in English or Swedish.   
d. Submit the application to gnistspridare@nordicbiomarker.com no later than 

23.59 2022-08-31.  
5. The jury consists of employees at Nordic Biomarker. A grant committee choses 

nominees, among which everyone choose the winner. The jury’s decision cannot be 
appealed.   

6. Employees at Nordic Biomarker cannot apply for this grant.  
7. Applicants are solely responsible for ensuring that submitted material does not 

violate copyright law or constitutional restrictions on freedom of expression.  
8. Nordic Biomarker has the right to use submitted material for marketing purposes, 

without time limit. This applies only to nominees and winners.  
9. By submitting your application, you accept the above terms and conditions.   
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