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DANMARKS FRIE FORSKNINGSFOND (DFF)   
INSTITUTPROCES PÅ IKS E2021 

 
Efterårets ansøgningsfrist til FKK er den 1. oktober 2021 kl. 12:00 for følgende 
virkemidler: 
 

• DFF-Forskningsprojekt 1 (op til 2.000.000 kr. ekskl. overhead) 
• DFF-Forskningsprojekt 2 (op til 4.300.000 kr. ekskl. overhead) 
• Tidsskrifter (40.000 kr. pr. år)  

 
Desuden har følgende virkemiddel frist 21. september 2021 kl 12:00: 
 

• Eksplorativt netværk (op til 500.000 kr. eksl. overhead) 

 
Ansøgningsfristen til FSE er den 29. september 2021 kl. 12:00 for følgende 
virkemidler: 
 

• DFF-Forskningsprojekt 1 (op til 2.000.000 kr. ekskl. overhead) 
• DFF-Forskningsprojekt 2 (op til 4.300.000 kr. ekskl. overhead) 
• FSE Forskningsophold i udlandet (200.000 kr. ekskl. overhead) 

 
NB: DFF International Postdoc har frist 21. september 2021, kl 12:00 (op til 
1.350.000 kr. ekskl. overhead). Som noget nyt skal disse grants administreres af en 
dansk forskningsinstitution. Ansøgere kan få budgethjælp til ansøgningerne hos 
projektøkonomerne: kontakt teamleder Jesper Fristrup Skovmøller: 
jesper.skovmoeller@au.dk senest torsdag den 19. august. 
 
Læs hele DFF-opslaget  her.   
 
 

Intern proces for ansøgere til DFF ved IKS 
 

Deadline Opgave Kontaktpersoner 
Torsdag 
den 19. 
august 
(senest) 

Send en mail til forsknings-
konsulenten og Forsknings-
støtteenheden med angivelse af: 
 

• Hvilket DFF-virkemiddel der 
ansøges 

• Projektets titel 
• Det forskningsprogram ved 

IKS, som 

Forskningskonsulenten 
saelarsen@cas.au.dk 
 
Forskningsstøtteenheden – 
skriv til enten: 
 
Helle Østergaard: 
heoes@au.dk  

mailto:jesper.skovmoeller@au.dk
https://dff.dk/ansogning/opslag_frie_midler_2021_dk.pdf
mailto:saelarsen@cas.au.dk
mailto:heoes@au.dk
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projektet/netværket skal 
tilknyttes. 

• CV for ansøger 

Ved rettidige indmeldinger melder 
Forskningsstøtteenheden tilbage 
til ansøger med plan for det 
individuelle supportforløb frem 
mod deadline.  
 
Forskningsstøtteenheden 
faciliterer desuden kontakten til 
den projektøkonom, der vil 
supportere ansøgeren ift. 
projektets budgetlægning. 
 
*NB: den udmeldte deadline ved 
Forskningsstøtteenheden gælder 
også genansøgere. 
 

Torben Thams Classen: 
ttc@au.dk  
Anne Marie Zwergius: 
amz@au.dk     
Mette Hyldgaard Meilstrup: 
meilstrup@au.dk  
Rasmus Reimer Ejsing 
rre@au.dk  

Onsdag den 
1. 
september 

Hvis projektet inkluderer 
navngivne ph.d.-studerende: 
 
Hovedansøger indhenter tilsagn 
hos den relevante ph.d.-
programleder til, at den 
pågældende kandidat vil kunne 
indskrives som ph.d.-studerende, 
hvis bevillingen opnås.  
 
Følgende bilag skal sendes til den 
relevante ph.d.-programleder: 
 
• kandidatens cv 
• eksamensudskrifter og 

gradsbeviser 
• Dokumentation for engelske 

sprogkompetencer 
• projektskitse til den del af 

forskningsprojektet, som den 
ph.d.-studerende skal 
gennemføre 

Hvis kandidaten godkendes, vil 
hovedansøgeren herefter modtage 

Ph.d.-programledere 
 
 
Anthropology, Global Studies 
and the Study of Religion: 
Lisanne Wilken 
(ceklw@cas.au.dk) 
  
History, Archaeology and 
Classical Studies: Magdalena 
Naum 
(magdalena.naum@cas.au.dk)  
 
Theology, History of Ideas 
and Philosophy:  
Jakob Bek-Thomsen 
(idejbt@cas.au.dk)  

mailto:ttc@au.dk
mailto:amz@au.dk
mailto:meilstrup@au.dk
mailto:rre@au.dk
https://phd.arts.au.dk/applicants/english-test/
https://phd.arts.au.dk/applicants/english-test/
mailto:ceklw@cas.au.dk)
mailto:magdalena.naum@cas.au.dk)
mailto:idejbt@cas.au.dk
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en tilsagnsskrivelse fra ph.d.-
skoleleder Anne Marie Pahuus.  
 

Mandag 
den 13. 
september 
kl 09:00 

For ansøgere til DFF 
forskningsprojekt 1 + 2 – 
Internt review 
 
Projektbeskrivelsen sendes til 
forskningskonsulenten, der 
sender den til gennemlæsning hos 
et medlem af instituttets 
interdisciplinære reviewpanel. 
Feedback kan forventes senest 19. 
september. 
 

Forskningskonsulenten: 
Saelarsen@cas.au.dk 
 

Fredag den 
24. 
september 

Følgende bilag sendes til 
forskningskonsulenten: 
 
• Forskningsrådets skabelon for 

bekræftelse af budget ”DFF-
budgetunderskrifter” med 
ansøgt beløb og 
hovedansøgers underskrift 
(findes her).  

• Det samlede budget 
(udarbejdet i samarbejde med 
en projektøkonom eller 
forskningsstøtteenheden). 

Budgetunderskriften returneres 
hurtigst muligt. 
 

Forskningskonsulenten: 
Saelarsen@cas.au.dk 
 

 
 
 
Når ansøgningen er uploadet på forskningsrådets hjemmeside, skal den samlede PDF 
med ansøgning og bilag sendes til forskningskonsulenten. 
 
Når ansøgere får svar fra DFF (og også gerne når eventuelle DFF-review-
kommentarer modtages) kontaktes forskningskonsulenten hurtigst muligt med 
henblik på en hurtig projektoprettelse. 
 
For yderligere spørgsmål til processen er man til enhver tid velkommen til at 
kontakte forskningskonsulent Signe Engelbreth Larsen (saelarsen@cas.au.dk).  

mailto:Saelarsen@cas.au.dk
https://dff.dk/ansogning/skabeloner
mailto:Saelarsen@cas.au.dk
mailto:saelarsen@cas.au.dk
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