Gangstedfonden juni 2019
Vejledning til ansøgning – SYGDOM og SYGDOMSBEKÆMPELSE (forskning)
Ansøgninger indsendes via Efond-systemet, idet ansøgninger fremsendt på anden vis ikke behandles.
1.

Gangstedfonden prioriterer introduktionsstipendiater (1. år) til PhD-studerende (maksimalt kr.
500.000).

2. Endvidere kan der søges om midler til færdiggørelse af PhD-studier (op til ½ års løn). Hvis
PhD`en er led i et større projekt, skal mindst 50% af budgettet være finansieret.
3. Der gives ikke støtte til kongresrejser, men gerne til længere udlandsophold i forbindelse med
PhD-projekt (1-3 måneder).
4. Der kan ikke søges om støtte til flere projekter fra samme forskergruppe.
5. Ansøger skal være hovedvejlederen for PhD projektet. Yngre forskere kan ikke selv søge.
6. Der gives maksimalt bevillinger på kr. 500.000.
7.

Gangstedfonden finansierer ikke overhead.

Ansøgningen indsendes via Efond-systemet og skal bl.a. indeholde følgende:
A. Detaljeret projektbeskrivelse op til 10.000 tegn (incl. mellemrum)
B. Detaljeret budget for det ansøgte beløb og for det samlede projekt (anfør om beløbene er inkl.
moms) - disse beløb skal fremgå af ansøgningsskemaet.
C. Curriculum vitae (op til 2.500 tegn) samt publikationsliste for de seneste 3 år for hovedvejlederen
for PhD-projektet (ansøgeren) og den PhD-studerende (uploades i èen samlet fil).
D. Der skal ikke vedhæftes bilag.
E. Ansøgningen kan udformes på dansk eller engelsk.
Overholdes disse krav ikke, vil ansøgningen ikke blive behandlet.
Hvis der fra anden side opnås støtte til det projekt, hvortil der søges i Gangstedfonden, skal støttens
størrelse meddeles Gangstedfonden, uanset om ansøgningen til Gangstedfonden er imødekommet,
eller om ansøgningen stadig er under behandling.
Gangstedfonden forbeholder sig ret til - helt eller delvist - at forlange tildelt støtte returneret, hvis den
samlede tildelte støtte overstiger det ansøgte beløb. Hvis ansøgninger vedrørende forskningsprojekter
imødekommes, forventes det, at projektet giver anledning til publikation, og at et eksemplar indsendes til Gangstedfonden.
Gangstedfonden modtager ansøgninger i perioden 1/7 – 31/8 og der kan påregnes svar inden 30.
november. Der uddeles i 2019 ca. kr. 2,8 mio.
Fonden yder IKKE støtte til:
Udgifter, der allerede er afholdt på ansøgningstidspunktet.
Udgifter ud over billigste flybillet og opholdsudgifter, udregnes efter Finansministeriets satset, i forbindelse med udlandsophold. Der ydes ikke dagpenge.
Indberetning
Indberetning til SKAT af bevilling vil ske under det CPR/CVR-nr., der er oplyst i ansøgningsskemaet.

