SA AKADEMIE VIR WETENSKAP EN KUNS
Navorsingsfonds ter ondersteuning van
die hoër funksies van Afrikaans
Finansiële bystand vir navorsing wat
lei tot 'n akademiese publikasie in Afrikaans
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Die SA Akademie befonds navorsing in enige vakdissipline wat lei tot die
voltooiing van ’n manuskrip en uiteindelik tot ’n publikasie in Afrikaans op
die ope mark. Voorkeur word verleen aan werk van akademiese aard.
By voltooiing van ’n manuskrip kan applikante by die SA Akademie aansoek doen om befondsing
van ’n publikasie in enige vorm vir verspreiding op die ope mark. In oorleg met die Akademie moet
drie kwotasies van uitgewers die aansoek vir publikasie vergesel. Die aansoekvorm is beskikbaar
by die Akademiekantoor of op die Akademie se webblad by www.akademie.co.za

By die toekenning van befondsing onderneem ’n applikant kontraktueel om die projek te
voltooi met inagneming van ’n teikendatum. Tussentydse vorderingsverslae moet by
die Akademiekantoor ingedien word.

Die besluit van die Akademie aangaande ’n aansoek is ﬁnaal en geen korrespondensie
sal daaroor gevoer word nie.

1.

Naam van aansoeker/s:

2.

Verskaf ’n kort CV met vermelding van vorige publikasies van elke aansoeker:

3.

Gee ’n kort sistema�ese uiteense�ng (500 woorde) van die aard van die navorsing/projek:

4.1. Titel:
4.2. Navorsingsvraag/Tema:

4.3. Kort uiteense�ng van die verloop van die navorsing en die verwagte uitkoms:

4.4. Verwagte duur van navorsing met vermelding van aanvang en voltooiingsdatum:

4.5

Indien van toepassing: Onder wa�er instelling se vaandel word die navorsing onderneem:

5.

Verskaf die volgende dokumentasie:

5.1

Volledige begro�ng
(koste wat aangegaan word om navorsing te onderneem, kom vir befondsing in aanmerking)

5.2. ’n Aanbeveling van ona�anklike deskundige op die terrein van die navorsing.

6.

Kontakbesonderhede van aansoeker(s):

7.

Ander relevante opmerkings/inlig�ng:

8.

Datum van aansoek:

HANDTEKENING VAN AANSOEKER(S):

DATUM

1.
2.
3.
4.

086 133 3786

012 329 0293

akademie@akademie.co.za

Engelenburghuis, Ziervogelstraat 574, Arcadia, Pretoria

www.akademie.co.za

Privaat sak X11, Arcadia, 0007

