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Velux Fondens humanvidenskabelige kernegruppesatsning E2021 

Instituttet er igen blevet inviteret til at indsende ansøgninger til Velux Fondens humanvidenskabelige 
kernegruppesatsning.  

Kernegruppeprogrammet skal i følge opslaget: 

• Støtte fri, original grundforskning på excellent niveau indenfor humaniora og nærmest 

beslægtede samfundsvidenskabelige fag (antropologi, politologi, sociologi og psykologi).  

• Styrke forskningens vækstlag (spirende forskergrupper med spirende ideer) med henblik på at 

styrke humanvidenskaberne i det samlede nationale og internationale forskningsfinansierende 

økosystem.  

• Tilbyde en bevillingsform i mellemstørrelse (mellem individuelt projekt og forskningscenter), 

der kan være ’trædesten’ til dels i forhold til deltagernes videre karrieremuligheder og til dels i 

forhold til muligheden for større og/eller internationale bevillinger.  

• Levere synergi til institutternes realisering af forskningsplaner og -målsætninger – og dermed 

også med afkast til undervisning.   

• Få inddraget forskningsmiljøernes egen ’tavse’ viden om forskningens udviklingstendenser, 

behov og lovende nye ideer/initiativer/forskere gennem tæt dialog med institutlederne. 

 
Se det fulde opslag her. 

Institut for Kultur og Samfund er blevet inviteret til at indsende seks interessetilkendegivelser, som 
udvælges af instituttets forskningsudvalg.  

Den interne deadline for at indsende interessetilkendegivelser til udvalget er Mandag den 4. oktober, 
kl 12:00. Interessetilkendegivelserne sendes til forskningskonsulenten: saelarsen@cas.au.dk  

Projektbeskrivelserne, som indsendes til prækvalifikationsrunden, skal følge retningslinjerne som 
Velux Fonden har gjort gældende i opslaget (jf. ”Vejledning til interessetilkendegivelse” på Velux 
Fondens kernegruppehjemmeside).  

For at sikre en fair bedømmelse og et ensartet vurderingsgrundlag beder vi alle overholde 
begrænsningen på de tre sider (7.200 anslag i alt, inkl. mellemrum) også i den interne  
prækvalifikationsrunde på instituttet. 

Ansøgere behøver ikke medsende CV for projektdeltagerne, publikationsliste og budget i den interne 
prækvalifikationsrunde. 

NB: Bemærk at unavngivne ph.d.-stipendiater tidligst vil kunne påbegynde deres ansættelse i 
januar/februar 2023. 

Vedr. de seks udvalgte projekter 

De seks udvalgte ansøgere skal tage kontakt til Forskningsstøtteenheden så snart de får besked om 
forskningsudvalgets beslutning (dog senest den 25. oktober for hjælp til budget og gennemlæsning). 

https://veluxfoundations.dk/da/kernegrupper
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Den endelige deadline for at indsende interessetilkendegivelser (inkl. alle bilag) til Velux Fonden er 
Mandag den 15. november, kl. 13:00. (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 2022 meddeler fonden hvilke interessetilkendegivelser, der kan indsendes som fuldt 
udarbejdede ansøgninger (med deadline 25. marts, 2022). De fulde ansøgninger sendes i eksternt 
internationalt review.   

Alle ansøgere får svar på deres ansøgning i juni 2022.  

Yderligere spørgsmål opslaget kan rettes til instituttets forskningskonsulent, Signe Engelbreth Larsen 
(saelarsen@cas.au.dk).  
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