Velux Fondens humanvidenskabelige satsning
Invitation til interessetilkendegivelser vedr. kernegruppeprojekter 2017

Instituttet er igen blevet inviteret til at indsende ansøgninger til Velux Fondens humanvidenskabelige
satsning. Det fulde opslag kan læses i den vedhæftede invitation og orientering om Velux Fondens
humanvidenskabelige uddelingsområ de, kernegruppevirkemidlet.
Kernegruppeprojekterne skitseres kort på følgende måde i opslaget:






Kollektive projekter (de tilknyttede forskere kan være fra samme eller flere forskellige
institutter/universiteter – Velux Fonden ser gerne at der etableres grupper på tværs af
institutterne, og som noget nyt kan der nu søges frikøb til 2 PIs i kernegruppeprojekterne).
3-4 års varighed
Beløbsramme ca. 5-6 mio. kr.
Typisk sammensætning: 1-2 fastansatte seniorforskere som projektledere (PI kan søge
midler til frikøb - dog maks. 10 % af det ansøgte beløb ved én PI og maks. 15% af det
ansøgte beløb (til deling) hvis der er to PIs), dertil 2-3 juniorforskere (postdocs/ph.d.’er).
Udenlandske forskere kan inviteres til ophold med ansøgte lønmidler

Se endvidere beskrivelsen af den humanvidenskabelige satsnings formål samt kriterierne for ”det
gode kernegruppeprojekt” i opslaget her.
Institut for Kultur og Samfund må som noget nyt indsende 7 interessetilkendegivelser.
Dette betyder, at instituttets forskningsudvalg skal foretage en prioritering af indkomne forslag fra
instituttets forskere i en prækvalifikationsrunde. Den interne frist for indsendelse af
interessetilkendegivelser er fredag den 13. oktober kl 09:00 til saelarsen@cas.au.dk.
Projektbeskrivelserne, som indsendes til prækvalifikationsrunden, skal følge retningslinjerne som
Velux Fonden har gjort gældende i opslaget:
Projektbeskrivelsen (max tre sider (á 2400 anslag) på dansk eller engelsk):
a) Det samlede projekts idé, formål, forskningsspørgsmål, indhold, og teoretiske/metodiske
grundlag, dets forhold til aktuel forskning på området (state-of-the-art) og til
værtsinstitutionens forskningsstrategi.
b) Kort præsentation af hvert delprojekt samt sammenhængen mellem dem.
c) Projektperiode og –forløb samt publikations og formidlingsplaner.
For at sikre en fair bedømmelse og et ensartet vurderingsgrundlag beder vi alle overholde
begrænsningen på de tre sider også i den indledende prækvalifikationsrunde.
Oplysninger om projektets deltagere, cv, publikationsliste og budget mv. skal ikke sendes ind til den
interne prækvalifikationsrunde på instituttet, men det forventes at projektets økonomi hænger
sammen. (Se forskningsstøtteenhedens DIY budget guide til Velux her)
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Forskningsudvalget udvælger de syv interessetilkendegivelser, der skal sendes ind til Velux Fonden
fra IKS. Alle ansøgere til den interne prækvalifikation vil få besked om forskningsudvalgets afgørelse
umiddelbart efter forskningsudvalgsmødet den 25. oktober.
NB: To institutter kan vælge at gå sammen om at indsende en interessetilkendegivelse med delt
lederskab. Ansøgningen ’tæller’ i sådanne tilfælde som en halv interessetilkendegivelse fra hvert
institut.
Vedr. de syv udvalgte præansøgninger
De syv udvalgte ansøgere skal senest 1. november tage kontakt til Forskningsstøtteenheden (Torben
Thams Classen – ttc@au.dk, Gry Jensen - glmj@au.dk, Martin Riis - msr@au.dk, Anne Marie Zwergius amz@au.dk), som tilbyder hjælp med budgetoverslaget og gennemlæsning af projektbeskrivelsen
Bemærk at de udvalgte ansøgere i år selv skal uploade og indsende de endelige
interessetilkendegivelser via Velux fondens ansøgningsportal senest fredag den 1. december.
(Forskningskonsulenten skal samme dag have en kopi af ansøgningen i en samlet pdf).
Velux Fonden behandler ansøgningerne i fondens Arbejdsgruppe for Humanvidenskabelig Forskning
og Kultur. I februar 2018 meddeler fonden hvilke interessetilkendegivelser, der i maj 2018 kan
indsendes som fuldt udarbejdede ansøgninger. De fulde ansøgninger sendes i eksternt internationalt
review.
I september 2018 beslutter Velux Fondens bestyrelse, hvilke kernegrupper der skal modtage
bevilling (typisk 5-7 bevilgede kernegrupper).
Yderligere spørgsmål opslaget kan rettes til instituttets forskningskonsulent, Signe Engelbreth Larsen
(saelarsen@cas.au.dk)
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