OVERSIGT OVER RELEVANTE FONDE OG OFFENTLIGE PULJER
Fonde og offentlige puljer med dækning af lønudgifter
NordForsk https://www.nordforsk.org/en
Lægger vægt på nordisk samarbejde og tværvidenskabelige projekter, derudover ingen synlige emnemæssige begrænsninger. Bevilger store beløb.
Carlsberg Fondet https://www.carlsbergfondet.dk/da
Carlsberg fondet har skruet væsentligt ned for antallet af stipendier og er nu særligt
målrettede yngre forskere og muligheden for udenlandske ophold. Emnemæssigt
bredt funderet.
EU Horizon 2020 https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
Store bevillinger, der forankret i konsortier af mange forskellige institutioner. FAK vil
oftest opleve, at blive inviteret med som partner. Emnerne er ikke direkte militære,
men mest fokuseret på forskellige sikkerhedsaspekter inden for EU’s domæne.
European Research Council https://erc.europa.eu/
Større bevillinger der, modsat Horizon 2020, fokuserer på den enkelte forsker og
deres forskningsideer. Indeholder forskellige fundingmuligheder afhængig af forskerens anciennitet. Der gives bevillinger inden for alle videnskabelige områder.
Velux Fonden https://veluxfoundations.dk/da
Deres opslag omkring humanoira og praksis kan være relevant for ”blødere” militære emner, fx veteranforskning. Hos Velux Fonden udarbejder man projektet sammen med fonden.
Danmarks Frie Forskningsfond https://dff.dk/
Her kan søges bredt om alle slags emner, det er kvaliteten der tæller. Stor konkurrence om de enkelte opslag.
AP Møller fonden https://www.apmollerfonde.dk/
Dækker både videnskabelige og almennyttige formål. Forventeligt større ansøgninger med et samfundsmæssigt bidrag som sigte. Løbende ansøgningsmuligheder.
Innovationsfonden https://innovationsfonden.dk/da
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Fokus er på samfundsnytte og værdiskabelse. Lægger vægt på samarbejde imellem
videninstitutioner og private og offentlige virksomheder. Grand Solutions vil være
mest relevant for FAK.
Danmarks Grundforskningsfond https://dg.dk/
Store bevillinger, til såkaldte Centers of Excellence, i om egnen af 50-60 millioner
DKK. På trods af fokusset på grundforskning, er fonden interesseret i, at få ansøgninger fra andre institutioner end universiteterne.
US offentlige puljer https://www.grants.gov/
Særligt Department of Defence har mange forskellige opslag, der kan være relevante for FAK. Det kan være en jungle, så kontakt gerne støtteteamet, hvis man søger efter et specifikt emne.

Fonde og offentlige puljer uden dækning af lønudgifter
NATO SPS https://www.nato.int/cps/en/natolive/87260.htm
Omhandler emner, der er fastsat af NATO (link). Der er mulighed for flerårige forskningsprojekter. Evt. ph.d.-studerende vil kunne opnå stipendier, ellers er der ingen
mulighed for dækning af lønudgifter.
G. E. C. Gads fond http://www.gadsfond.dk/
Yder fortrinsvis støtte til akademiske studier, publikationer og forskning i teologi,
jura, klassisk filologi, arkæologi og humaniora samt til kirkelige formål.
Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond http://kongehuset.dk/menu/fonde--legater/dronning-margrethes-og-prins-henriksfond/dronning-margrethes-og-prins-henriks-fond
Fonden støtter kulturelle, videnskabelige og sociale formål i form af konkrete projekter, der ikke er sat i gang inden det næste fondsmøde. Generelt er bevillingerne
mindre i størrelsesorden >200.000 DKK.
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