
Regler for ansøgning om fondsmidler hos Dansk Kræftforskningsfond 

 

Dansk Kræftforskningsfond indkalder ansøgninger til den årlige uddeling hvert år med ansøgningsfrist 1. april 
kl. 12.00. 

Uddelingen målrettes unge forskere, som planlægger at starte Ph.D.-studie eller er i den tidlige fase som 
Ph.D.-studerende. Der kan ansøges om støtte inden for det første år efter indskrivning fraset orlovsperioder. 
Ved ansøgning inden indskrivning på ph.d. studie kan midler først udbetales ved dokumentation for 
indskrivning. Etablerede forskere kan ikke søge støtte. Der kan søges støtte til alle former for kræftforskning, 
såvel basal, epidemiologisk og klinisk forskning. Der kan ansøges om 1-årige bevillinger, der ikke overskrider 
kr. 250.000,00. 

Ansøgningen skal være klar og kortfattet og med et abstrakt, der entydigt beskriver formål, metode og 
gennemførlighed af projektet. Det skal af budgettet fremgå, hvad der konkret ansøges til, men upload gerne 
det samlede budget for hele projektet. Det skal angives, om der inden for de sidste 3 år er søgt og bevilget 
midler fra Dansk Kræftforskningsfond, om ansøger har søgt andre steder, og hvor meget ansøger allerede 
har modtaget. Fonden støtter kun ét projekt pr hovedvejleder pr. ansøgningsår. Der må max. vedhæftes fire 
"figures/support letters" til ansøgningen. 

I bedømmelsen lægges der vægt på forskningens originalitet og relevans. Kun forskning i kræft modtager 
støtte fra fonden. 

Der kan kun bevilges støtte til én Ph.D.-studerende pr. hovedvejleder. Ved indsendelse af flere ansøgninger 
pr. hovedvejleder vil alle ansøgninger blive afvist. 

Fonden dækker ikke udgifter til "overhead" eller studieafgifter. Skolarstipendiater kan ikke komme i 
betragtning. Der bevilges ikke støtte til kongresrejser og personlig computer mv. Der kan ikke forventes 
bevilling til projekter, som tidligere har opnået støtte fra fonden. 

Ansøgeren skal være den Ph.D.-studerende, som skal udføre det pågældende projekt. Ansøgers CV skal 
vedlægges - og der skal vedlægges en vejlederudtalelse. CV må max. være på 2 A4-sider. 

Se detaljeret beskrivelse af opslaget fra Dansk Kræftforskningsfonds hjemmeside, hvor du også kan finde link 
til elektronisk ansøgning. 

Ansøger skal til slut i ansøgningen anføre et kort citat på max. 40 ord, der beskriver det ansøgte projekt. 
Citatet vil blive brugt af fonden til information om støttede projektet på sociale medier og fondens 
hjemmeside. Det skal være i et let forståeligt dansk. Rubrik til brug herfor vil fremgå af ansøgningssystemet. 


