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Denne folder er tænkt som en hjælp til dig, der er i tvivl om,
hvad der skal til for at skrive en god og velovervejet fondsansøgning. Konkurrencen om bevillinger fra fonde og legater
bliver hele tiden større, og det er derfor vigtigt, at din ansøgning ikke bliver afvist på grund af administrative mangler eller fordi ikke den indeholder de nødvendige oplysninger og
præsenterer disse på en forståelig og struktureret måde. Efter
at have læst denne folder håber vi at have besvaret mange af
de spørgsmål, du måtte have omkring udformningen af en
fondsansøgning.
Folderen er blandt andet baseret på diverse vejledninger og
råd for udarbejdelse af ansøgninger om støtte til videnskabelige projekter samt erfaringer fra fondsansøgninger fra Aalborg Universitetshospital.
Aalborg Universitetshospital
Fundraising og projektadministrationsenheden (FUPA)
e-mail: forskning.fupa@rn.dk
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EN ANSØGNINGS
GRUNDSTRUK TUR
Mange af de store fonde har efterhånden standardiserede
ansøgningsformularer, som man enten skal downloade og
udfylde eller udfylde direkte på nettet i et elektronisk ansøgningssystem. I disse tilfælde skal den udarbejdede vejledning
til den pågældende fond følges nøje og evt. angivelser af, hvor
meget de enkelte afsnit må fylde, overholdes.
I det følgende gives et forslag til en grundstruktur til de ansøgninger, der ikke er underlagt bestemte formkrav, og hvor det
kan være vanskeligt selv at strukturere projektbeskrivelsen.
Første side
På den første side skal man hurtigt kunne danne sig et rimeligt overblik over ansøgningen i forhold til formål, økonomi
og resultater. De resterende materialer vedlægges som bilag;
ikke-videnskabelig beskrivelse, perspektiver for projektresultaterne, budget, protokol, CV og publikationsliste er tænkt som
udbyggende materiale, der skal understøtte den første side.
Det er her, du helt kort og meget præcist skal præsentere den
forskningside, perspektiverne og økonomiske nøgletal for
fonden. Forsiden/Følgebrevet er dén side, som fonden læser
igennem, når de skal grovsortere hvilke ansøgninger, de finder
interessante. Det er derfor vigtigt, at læseren fra første bogstav mærker din entusiasme, dit engagement og din kampgejst. Tro på din sag. Af denne side (som bør udskrives på
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hospitalets eller afdelingens officielle brevpapir) fremgår det,
hvad projektet omhandler, hvilke økonomiske ressourcer som
kræves, og hvad der forventes at komme ud af arbejdet. Siden
kan opbygges i tre hovedafsnit:
1. Ikke-videnskabelig præsentation af projektet og samtidig
en indirekte understregning af, at forskningsprotokollen ligger indenfor den pågældende fonds fundats. Vær meget omhyggelig med det korte resumé. Kæl for formuleringerne og
brug korte sætninger, så sproget bliver indholdsmættet og letlæst. Få meget gerne lægmand til at læse beskrivelsen kritisk
for at gøre den så klar og skarp som muligt.
Undgå fyldord. En hel del af dine bedømmere når ikke at læse
mere end denne ultrakorte beskrivelse af dit projekt. Måske
tænker de, “hvad der ikke kan udtrykkes kort, er ikke værd at
vide”!
2. Overordnet præsentation af de økonomiske data; egenfinansiering, ansøgt beløb fra fonden, yderligere ekstern finansiering og det samlede projektbeløb. Herved er det muligt at
forholde sig til, hvor meget vi selv investerer i projektet, hvor
meget vi søger hos fonden, hvor meget vi søger om fra andre
fonde og det samlede projektomfang.
3. Tredje del er en perspektivering af de forventelige (mulige) resultater ved gennemførelse af forskningsprojektet sat

i forhold til hvad det betyder for den enkelte patient, samfundsmæssigt og videnskabeligt (både inden for det primære
fagområde og potentielt indenfor andre fagområder). Hermed viser du, at du har viden og overblik. Samtidig skal du
argumentere for, at dit eget projekt bidrager med ny viden i
forhold til bestående forskning. Næst efter formålsformuleringen er dette det vigtigste punkt i din ansøgning.
Bilag 1 - Ikke-videnskabelig beskrivelse og perspektiver for
projektresultater:
Bør maksimalt fylde 1½ side – gerne mindre. Bilaget skal ses
som en udbygning af den præsenterede tekst på side 1 samt
en mulighed for lægmand til at få lidt dybere information om
projektet.

Det er vigtigt at have in mente, at dette bilag samt den første
side er de eneste steder, hvor andre end fagfolk har en reel
mulighed for at kunne vurdere forskningsprojektet (formål og
forventelige gevinster). Derfor skal sproget og detaljeringsgraden være afpasset dette faktum. Hvis dette ikke er tilfældet, vil det være mere end svært for de mange fonde, som ikke
har sundhedsvidenskabeligt personale repræsenteret i bestyrelsen eller til at gennemlæse ansøgningerne at tildele støtte
til noget, som de ikke forstår. Lægmandsbeskrivelsen kan evt.
indgå som en del af følgebrevet eller som et indledende afsnit
i forskningsprotokollen.
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Bilag 2 - Detaljeret projektbeskrivelse / forskningsprotokollen:
Se afsnittet „Krav til ansøgningen” for uddybning af dette
punkt.
Bilag 3 og 4: CV og publikationsliste:
Dit CV bør ikke fylde mere end 1-2 sider, og bør kun indeholde
det, der beskriver dine kompetencer som forsker. Det skal vise,
at du er den rette person til at gennemføre projektet. At du i
1985 var spejderleder for en flok ”gærdesmutter”, er ikke relevant i denne sammenhæng.
Publikationslisten bør som hovedregel ikke fylde mere end én
side. Hvis den fylder mere, bør der udelukkende medtages de
vigtigste og de nyeste publikationer.
Mange fonde har regler for omfanget af ansøgerens CV. Sørg
for at overholde disse, da manglende overholdelse af de formelle regler kan medføre afvisning af ansøgningen. Det vedlagte CV skal først og fremmest omfatte de aktiviteter, som
er relevante for vurderingen af projektansøgningen. Hvis man
har et langt CV, kan det være en god ide at “skræddersy” den
vedlagte udgave til den pågældende ansøgning.
Bemærk at specielt de store fonde lægger meget vægt på at
ansøgers CV og publikationsliste kan ”bære” ansøgningen. For
ikke at spilde egen og fondens tid, er det derfor utrolig vigtigt
at være realistisk i vurderingen af, om ens egne forskningsresultater og –erfaringer er tilstrækkelige til at en ansøgning evt. har
udsigt til at komme i betragtning hos den pågældende fond.
Indsendelse af ansøgninger der er uden realistisk chance for
at blive imødekommet er uprofessionelt og giver et dårligt renommé hos fondene.
Bilag 5 - Detaljeret budget:
Budgettet er naturligvis et særdeles centralt bilag, som altid
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skal foreligge. Flere fonde har i øvrigt faste skemaer og bestemte regler for opstilling af budgettet. Generelt bør det være detaljeret med så mange poster udspecificeret som muligt. Store
generelle poster som “andre udgifter”, “rejser”, “computerudstyr” og lignende vækker generelt mishag.
Der bør ansøges om præcis de udgifter, som projektet indebærer og ikke mere. Man bør imidlertid heller ikke skære budgettet ned til et urealistisk niveau. Husk bl.a. at vedlægge indhentede tilbud på apparatur og lignende og sørg for, hvis projektet
løber over flere år, at anføre specificerede budgetter for alle år.
Bedømmelsesudvalget vil gerne kunne se præcis hvilke udgifter, man evt. er med til at dække.
Budgetbilaget bør ikke fylde mere end én side. Det har til formål at give et detaljeret overblik over de økonomiske forhold
i forskningsprojektet. I det følgende gennemgår vi et eksempel
på et budget.
Budgetpost: Her er anvendt samme inddelingsprincipper, som
forskningsrådene anvender i deres skemaer.
Egenfinansiering: Der er flere positive perspektiver i at medtage en oversigt over omfanget af midler, vi selv investerer i projektet. For det første viser det en formel opbakning til projektet
- at der fra hospitalets/afdelingens side er afsat midler til dets
gennemførelse. For det andet har mange fonde med i deres
overvejelser ved tildeling af midler, om de mener, det er muligt at skaffe de resterende eksterne midler og derved at gennemføre projektet. Når der allerede foreligger midler i form af
egenfinansiering, vil det være lettere at opnå tildeling af eksterne fondsmidler. For det tredje er det helt legitimt at fremvise,
hvilke omkostninger der for hospitalet er forbundet med gennemførelse af forskningsprojektet. Samtidig viser angivelsen af
egenfinansiering en stor grad af åbenhed og gennemsigtighed
i forhold til de økonomiske forhold, samt at projektet også

økonomisk er gennemtænkt i forhold til en reel gennemførelse.
Ansøgte beløb fra XX fond: Her bliver præcist angivet, hvilke
omkostningsposter der søges støtte til dækning af fra den enkelte fond. Herved bliver det lettere og mere overskueligt for
fondene at forholde sig til, om de ønsker at tildele støtte til de
anførte udgifter.
Yderligere ekstern finansiering: Her fremgår det tydeligt, hvilke
andre omkostningsposter man forsøger at skaffe eller allerede
har skaffet ekstern finansiering til.

Det er oplagt at vedlægge nogle få kommentarer til budgettet
for at forøge troværdigheden i forhold til anvendelsen af de
tildelte midler.
Det skal fremgå, hvis der sideløbende søges om yderligere finansiering af projektet hos andre fonde. Her kan man også
nævne eventuelle bevillinger, som allerede er tildelt, hvorved
man tilkendegiver, at andre fonde finder forskningsprojektet
værdigt til at modtage ekstern støtte.

I alt: Opsummerer udgifterne til de enkelte budgetposter.
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KRAV TIL
ANSØGNINGEN
Når du skal præsentere dit forskningsprojekt, skal du tænke
på dig selv som en sælger af et produkt, du gerne vil have
solgt. Det handler om at få din vare til at fremstå så attraktiv
som muligt, uden at du lyver eller overdriver.
I denne del af folderen gennemgås en række forhold, som
du skal være opmærksom på, når du skriver den detaljerede
projektbeskrivelse, der efterfølgende skal danne grundlag for
ansøgningens introduktionsside.
A. Hvem er din “kunde”?
Først og fremmest må du tænke på, hvem det er, du gerne vil
have til at støtte projektet. Medlemmerne af et bedømmelsesudvalg har ofte meget forskellige faglige forudsætninger,
og projektbeskrivelsen bør derfor generelt formuleres således,
at den overordnede problemstilling vil kunne forstås af alle
medlemmer. Det er en god idé at lade en udenforstående læse
ansøgningen, inden den indsendes. Undgå overdreven faglig selvsikkerhed. Selvom du evt. måtte mene, at en bestemt
videnskabelig tradition eller metode er den eneste gyldige i
8
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denne verden, er det ikke sikkert, at bedømmerne har den
samme opfattelse.
Læs fondens formål grundigt og præsenter dit projekt “i retning af dette”. Det betyder, at du skal forholde dig til, hvordan dit projekts formål stemmer overens med fondens formål
og eventuelle strategi. Dette skal du gøre uden at afvige fra dit
eget projekts formål. Du må ikke ændre på selve projektbeskrivelsen / protokollen, når først du er begyndt at få penge.
Ellers skal der redegøres for ændringerne over for de bevilgende fonde, og det er besværligt og svækker din troværdighed ikke nødvendigvis som forsker - men som bevillingsmodtager.
B. Formelle krav
Det er vigtigt at overholde de formelle krav fonden sætter, fx
maksimumgrænser for tekstmængde. Læs derfor eventuelle
vejledninger og ansøgningsskemaer grundigt igennem, før du
begynder at skrive. Ansøgningen må ikke afspejle sløseri eller
indeholde slå- og stavefejl, da de svækker helhedsindtrykket.

C. Projektets relevans
En ansøgning skal overbevise bedømmerne om, at projektet
og de potentielle resultater er relevante og vigtige i forhold
til det særlige område, som fonden eller institutionen yder
støtte til. Spørgsmålet er: hvem kunne have gavn af de opnåede resultater? Dette spørgsmål kan måske synes overflødigt
i forbindelse med visse typer af anvendt forskning, f.eks. undersøgelser af kræftbehandling, men man bør ikke desto mindre altid forholde sig eksplicit til spørgsmålet om relevans.
Et projekt, der har stor relevans for mange har pr. definition
større chance for at opnå støtte end et projekt, der har lille
relevans for få.
D. Overskuelighed, klarhed og struktur
Bedømmelsesudvalgene skal som regel behandle et stort antal ansøgninger på relativt kort tid. En klar, præcis ansøgning
med en logisk sammenhængende og klar struktur vil alt andet lige have de største chancer for at blive imødekommet.
Vurderingen af ansøgerens evne til at gennemføre projektet

hænger uvægerligt sammen med vurderingen af dennes evne
til at fremstille projektet på en sådan måde, at det kan læses
og forstås på kort tid.
Det er vigtigt, at din ansøgning tager sig professionelt ud på
papiret. Et overskueligt og læsevenligt layout med gode, logiske overskrifter og “luft” demonstrerer dit overblik og letter arbejdet for læseren, hvis velvilje du er afhængig af. Brug
aldrig mere end tre skriftstørrelser og tre skrifttyper (normal,
fed, kursiv) og undgå understregning. Brug skriftstørrelse 12
til hovedteksten.
E. Baggrund
Projektidéer opstår ikke ud af den blå luft. Alle projekter tager
udgangspunkt i eksisterende viden og andre forskeres resultater. Den gode ansøgning formår at fremstille den allerede eksisterende viden på området og - ikke mindst - de nye spørgsmål og forskningsmæssige udfordringer, som de foreliggende
undersøgelsesresultater rejser. Baggrundsafsnittet viser, hvor-
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vidt ansøgeren har en god forståelse for området, og om han
eller hun er i stand til at forstå og forholde sig videnskabeligt
til problemstillingernes kompleksitet.

grad af universalitet med en høj konkretiseringsgrad. Fondene lægger i stigende grad også vægt på, hvordan projektets
resultater efterfølgende planlægges formidlet.

Problemstillinger med en høj grad af aktualitet, relevans, konkretiseringsgrad og universalitet vil generelt have de bedste
chancer. Med høj grad af universalitet menes, at problemstillingen og besvarelsen af de rejste spørgsmål har så stor betydning for så mange som muligt, og ikke blot en snæver eller
lokal interesse. Det er også vigtigt, at projektet formuleres så
konkret og, for empiriske undersøgelser, så “målbart” som
muligt. Problemstillingen “Psykosociale faktorer og kræft” er
generel og upræcis. En mere konkret problemstilling kunne
være: “Betydningen af psykologisk behandling for tilbagefald
og overlevelse i forbindelse med brystkræft”.

F. Materialer og metoder
Beskrivelsen af de påtænkte undersøgelsesmetoder bør fremstå som en logisk konsekvens af de i baggrundsafsnittet fremstillede problemstillinger, ubesvarede spørgsmål og specifikke
hypoteser. Detaljeringsgraden afhænger til dels af, hvilken
type undersøgelse, der er tale om. Er der tale om en forberedende, eksplorativ eller pilotundersøgelse, behøver metodeafsnittet selvsagt ikke at være helt så detaljeret. Hvis man
tidligere har foretaget lignende undersøgelser, kan man henvise til de publikationer, hvori disse er beskrevet. Projektets
troværdighed øges generelt hvis ansøger har publiceret flittigt
i anerkendte videnskabelige tidsskrifter.

De fleste fonde, der yder støtte til forskning, ønsker at få det
største videnmæssige udbytte af deres investering som muligt.
Det betyder, at de generelt har en interesse i at støtte projekter med høj universalitet. Alt andet lige, vil en forskningsfond
altså tendere mod at støtte projekter, der kombinerer en høj
10
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Ved vurderingen af projektet er man interesseret i undersøgelses- og målemetodernes reliabilitet (pålidelighed) og validitet (gyldighed). Såfremt der er tale om validerede og ofte
benyttede måleinstrumenter (f.eks. standardiserede tests) er

det som regel tilstrækkeligt at referere til de relevante publikationer. Hvis der er tale om mindre kendte instrumenter, stilles
der krav om mere detaljerede redegørelser for disse metoders
reliabilitet og validitet. Forskningsresultater skal ideelt set
kunne udstrækkes til at gælde for andre personer og grupper
end de, der er impliceret i den pågældende undersøgelse.
Ansøgeren bør i beskrivelsen af undersøgelsesmetoden også
nævne de dataanalysemetoder, som tænkes anvendt. Hvis der
er tale om kvantitative data, bør man overordnet angive, hvilke statistiske analyser, man har tænkt sig at anvende. Ved kvalitative undersøgelser bør man anstrenge sig for at beskrive de
teorier og metoder, man ønsker at anvende ved analysen og
fortolkningen af de indsamlede data. Det er fx ikke tilstrækkeligt blot at skrive “grounded theory”, hvis det er denne teori,
man påtænker at anvende. Man bør kort vise, at man faktisk
ved, hvad denne analysemetode indebærer.
G. Projektets realiserbarhed
Selv ud fra en kort ansøgning kan bedømmelsesudvalget få en
god fornemmelse af, om der er tale om et gennemførligt og
realistisk projekt inden for de angivne økonomiske rammer.
Ansøgningen bør så vidt muligt indeholde en omtrentlig tidsplan med angivelse af tidspunkter for afslutningen af de forskellige faser i undersøgelsen: planlægning, dataindsamling,
dataanalyse og offentliggørelse af resultater. Hvis man påtænker at inddrage patienter, forsøgspersoner, interviewpersoner,
kan det være nødvendigt kort at beskrive karakteristika, antal
og rekrutteringsprocedurer. Dette er bl.a. nødvendigt for at
kunne vurdere projektets realiserbarhed og eventuelle etiske
problemstillinger forbundet med projektets gennemførelse.
Ved vurdering af ansøgningen vil der desuden blive lagt vægt
på, om ansøgeren kan argumentere for, at det skulle være muligt at indsamle data inden for den planlagte tid. Eksempelvis:
hvor stort frafald af forsøgspersoner regner man med osv.

Er der tale om en egentlig hypotesetestende undersøgelse, vil
der ved vurderingen af projektet ikke mindst blive lagt vægt på,
om det pågældende design skønnes at være tilstrækkeligt følsomt til at kunne be- eller afkræfte de opstillede hypoteser.
Ansøgningen vil ikke kun blive vurderet på, om den pågældende metode er anvendelig men også på, om projektet er
gennemførligt. Her vil det generelt være en god idé at beskrive
de øvrige økonomiske, tekniske og menneskelige ressourcer
man måtte have til rådighed. At der ydes støtte til projektet
fra ens arbejdssted eller evt. fra andre fonde vil ofte have en
positiv indflydelse på vurderingen. Det viser, at andre tror på
dit projekt. Husk at tænke alle nødvendige ressourcer ind i
projektansøgningen. Hvis det vurderes nødvendigt at inddrage en statistiker i dataanalysefasen, bør man have tilsagn
om støtte fra en sådan og evt. ansøge om midler til statistisk
konsulentbistand. Sørg også for at angive de fysiske rammer,
hvori undersøgelsen vil skulle foregå.
H. Etiske problemstillinger
I projektbeskrivelsen bør der gøres rede for, om der er særlige etiske problemstillinger i forbindelse med projektet samt
hvordan, man har tænkt sig at gribe dette an. Hvis der er tale
om en undersøgelse, der skal anmeldes til de Videnskabsetiske Komiteer eller Registertilsynet, bør dette ligeledes fremgå
af projektbeskrivelsen. I tidsplanen bør man tage højde for
den tid, det tager at få projektet godkendt. Afsnittet bør ikke
betragtes som en ren formalitet og skal vise, at ansøgeren har
tænkt reelt over de potentielle etiske problemer i det pågældende forskningsprojekt.
I. Forventede resultater, perspektiver og anvendelighed i
patientbehandlingen
Afslutningsvis bør ansøgeren redegøre for de forventede resultater. Det er netop resultaterne og deres videnskabelige
og samfundsmæssige værdi, der interesserer giveren, og anFUNDRAISING FOR BEGYNDERE
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søgeren bør derfor ligeledes pege på de perspektiver, de pågældende resultater kunne rumme. Vigtigheden af dette afsnit bør ikke undervurderes. Som ansøger kan det let virke
selvindlysende, da man gennem sit detaljerede arbejde med
ansøgningen netop har beskæftiget sig indgående med projektet. Det er imidlertid ikke sikkert, at det er selvindlysende
for den uindviede læser. Dette afsnit kan måske endda være
afgørende for, om projektet i sidste ende opnår støtte eller ej.
Som nævnt bør ansøgeren i forbindelse med formuleringen
af de forventede resultater og deres perspektiver være særligt
opmærksom på at udtale sig omkring implementering af resultaterne i behandlingen af patienterne. Er projektets resultater relevante for nogle få, lokale interesser, eller vil de have
interesse for en bredere skare. Kvaliteten af undersøgelsesdesignet er ligeledes afgørende for, om de opnåede resultater
overhovedet kan forventes at besvare spørgsmål der vil være
af mere generel interesse.

Bilag 1: Projektbeskrivelse/protokol (kan evt. undlades som
selvstændigt bilag og inkluderes i enten følgebrev eller som
indledning i protokollen)
Bilag 2:CV
Bilag 3: Publikationsliste
Bilag 4: Budget
L. Sammenfattende: Er projektet støtteværdigt?
Om projektet betragtes som støtteværdigt - evt. i konkurrence
med andre relevante og velformulerede projektansøgninger afhænger af, om ansøgeren er i stand til at overbevise bedømmelsesudvalget om:
•
•
•

J. Referencer
Referencelisten bør være forholdsvis kort indeholdende de referencer, der er citeret i projektbeskrivelsen. Referencelisten
fungerer som en dokumentation for, at ansøgeren er bekendt
med den centrale baggrundslitteratur på området samt evt.
for kvaliteten af de måleinstrumenter, som er beskrevet i metodeafsnittet. Ansøgeren bør holde sig til de nødvendige referencer i forhold til det ansøgte forskningsprojekt.
K. Bilag m.v.
Medlemmer af bedømmelsesudvalg skal ofte læse mange ansøgninger og glæder sig over de klare, enkle og overskuelige
af slagsen. Generelt bør ansøgningen tale for sig selv, og kun
undtagelsesvis kan det anbefales at vedlægge flere bilag, end
fonden beder om.
Hvor der ikke er specifikke krav, vil en logisk rækkefølge af bilag vil være:
12
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•

•
•
•

At projektet er relevant i forhold til fondens formålsparagraffer,
At projektets resultater vil have en værdi (for andre end
én selv),
At projektets design vil kunne besvare problemstillingen
og de opstillede hypoteser,
At resultaterne har en høj grad af anvendelighed –enten
direkte i patientbehandlingen eller som et delresultat for
at komme videre med det overordnede problem,
At de anvendte metoder er relevante, pålidelige og valide,
At projektet er realiserbart inden for de angivne tidsmæssige og økonomiske rammer,
At ansøgeren har de rette kvalifikationer, herunder faglig
viden og forskningsmetodologisk erfaring

Før du skriver ansøgningen, kan det derfor være en god idé at
ringe til fondens sekretariat for at høre, hvem og hvilke formål de fortrinsvis giver penge til. En fonds reelle støtteprofil
er ofte smallere end angivet i opslaget i tidsskrifter eller på
hjemmesider. Der er fonde, som uddeler millioner ad gangen,
og fonde, som kun har små beløb til uddeling. Det må du vide
på forhånd. Jo bedre “du sigter”, jo større er chancen for at
ramme plet.

GENERELLE RÅD
Nedenstående generelle retningslinjer er udledt af vejledningerne fra de største fonde i Danmark. For at få præcise informationer fra én bestemt fond anbefales det at orientere sig
hos fonden.

På grund af den store konkurrence, skal de formelle krav
være overholdt. Ellers kan fondene afvise ansøgningen
rent administrativt.
•

Hvis der søges til forskningsophold og kursusdeltagelse,
skal det klart fremgå, at det er en nødvendig forudsætning for gennemførelse af et aktuelt forskningsprojekt.

•

Der givers normalt ikke tilskud til løn til indivudielle
ph.d.-forløb.

•

Hvis der søges om apparatur, skal der altid vedlægges
tilbud. Der gives normalt ikke støtte til løbende drift, administration og overhead.

•

Projekter der kun har lokal betydning, opnår normalt
kun støtte hos fonde, der eksplicit støtter formål i et bestemt geografisk område.

•

Ansøgningens struktur og layout bør tilstræbe klarhed,
overskuelighed og præcision. Layoutet må hverken være
sjusket og rodet eller oversmart. Sørg for at holde det
enkelt og stilrent. Farvet papir, plasticomslag m.v. er generelt ikke anbefalelsesværdigt; det er først og fremmest
indholdet, der tæller. Forsøg på at puste indholdet op
med et fancy layout kan let virke mod hensigten. Saml
ikke ansøgningens papirer med hæfteklammer, da det
besværliggør en evt. kopiering.

•

Søg flere steder på én gang. Du er aldrig sikker på tilsagn,
selv om en forskningserfaren kollega måske har sagt det
til dig. Selv ikke, hvis han/hun sidder i bedømmelsesudvalget!

•

Lær af andres eksempler. Se nogle vellykkede ansøgninger igennem og lad dig inspirere af disposition, layout og
gode formuleringer.

•

Brug dine kollegaer som sparringspartnere og lad dem
læse og kommentere din ansøgning, inden du sender
den. Det er godt at få friske øjne på og det kan være svært
at vurdere, om det man selv har arbejdet meget med, er
lige så klart og indlysende for andre som det er for en
selv.

•

Ansøgninger på over 1 mio. bliver ofte sendt til ekstern
vurdering.

•

Overhold deadlines. Står der aflevering senest klokken 12.00, så mener de det! Fonde, som uddeler
midler løbende, har i realiteten tidsfrister, som styres af, hvornår bestyrelsen mødes. Ring og hør hos sekretariatet, ellers kan du komme til at vente længe.
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NÅR DU FÅR AFSLAG
Du kan være stensikker på, at du får afslag på nogle af dine
ansøgninger. Lad dig ikke slå ud af dette, for konkurrencen
om midlerne er som sagt meget stor. Prøv i stedet at opspore
begrundelsen for afslaget – måske er der mulighed for at du
ringe til fonden og få en snak med dem om, hvad der gjorde,
at de valgte dit projekt fra. Nogle fonde sender også en kort
begrundelse for afslaget. Den kritik du måtte få af din ansøgning, kan du bruge til at gøre din næste ansøgning bedre. Så
kan du søge hos den pågældende fond igen og vise dem, at
du ikke giver op, og at du har lyttet til kritikken, enten ved at
ændre dit projekt eller ved at argumentere bedre for det.
Det er også en god idé at stoppe op og overveje, om ideen er
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så god, som du selv tror, eller om du har søgt den rette fond
til dit projekt.
•
•
•

Søg vejledning – snak med mere erfarne kollegaer og hør
deres mening om dit projekt.
Har dine vejledere været for flinke ved dig og undladt at
give dig konstruktiv kritik?
Vær kritisk: Er dit projekt bare “mere af det samme”?
Hvis det drejer sig om et gennemundersøgt område:
Hvilke nye og vigtige facetter belyser du?

AFSLUTNING
Efter at have læst denne folder har du fået en kort introduktion til grundprincipperne i en god fondsansøgning. Selvom
der er mange skrevne og uskrevne regler, der skal overholdes,
håber vi ikke, du er helt afskrækket fra at kaste dig ud i at søge
ekstern finansiering til et forskningsprojekt.
Fundraising- og projektadministrationsenheden på Aalborg
Universitetshospital er altid parat til at hjælpe dig gennem ansøgningsprocessen – fra udvælgelse af fonde til konkret hjælp
til at vinkle og målrette din ansøgning.
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