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Uddeling af Hospitalsenhed Midts forskningsmidler – 2021

Der kan ansøges om midler fra Hospitalsenhed Midt’s Forskningspulje
til sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter. Der uddeles ca.
750.000 kr. i 2021.
Formål
Puljens formål er at yde økonomisk støtte til sundhedsvidenskabelig
forskning med tilknytning til Hospitalsenhed Midt uanset
forskningsmetode. Der kan gives støtte til konkrete projekter,
herunder løn, apparatur, driftsudgifter, publicering og
konsulentbistand. Der kan også bevilges frikøb til skrivning af
protokol.
Denne pulje yder ikke bistand til kvalitets-, forbedrings-, eller
udviklingsprojekter, allerede igangsat ph.d. –projekter, eller til ph.d.
–gebyr.
Kriterierne for at søge puljemidler er, at forskningsprojektet skal:
• have videnskabelig kvalitet
• være realistisk gennemførbart
• være forankret på Hospitalsenhed Midt
• ligge indenfor forskningsstrategiens område dog med
mulighed for at tilgodese nye områder, som er i udvikling
• ikke have tidligere modtaget midler fra denne pulje.
Procedure for ansøgning
• Ansøgningsskemaet findes på følgende hjemmeside:
http://www.hospitalsenhedmidt.dk/forskning/forskningsmidler
Ansøgninger med bilag fremsendes i én pdf-fil til Forskning på
mailadressen: forskning@midt.rm.dk med angivelse af
”Hospitalsenhed Midts Forskningspulje” i emnefeltet.
• Ansøger skal fremsende projektbeskrivelse, budget og CV for
hovedansøgeren. Projektbeskrivelsen må maksimalt fylde 5 A4
sider og CV højst 2 sider inklusiv publikationsliste. Budgettet
skal indeholde oplysninger om evt. støtte fra andre sider,
ligesom det skal fremgå, hvorledes det samlede projekt
tænkes finansieret. Evt. samtidig ansøgning om støtte til
projektet fra anden side skal angives. Særtryk, anbefalinger
og andre bilag modtages ikke. Ansøgningens dele fremsendes
i én pdf-fil.
• Der vil som hovedregel blive tildelt max. 75.000 kr. pr.
projekt, men der kan bevilges mindre.
Procedure for bedømmelse kan ses under ”Retningslinje for uddeling
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af Hospitalsenhed Midt’s forskningspulje” på følgende hjemmeside:
http://www.hospitalsenhedmidt.dk/forskning/forskningsmidler
Ansøgningsfrist er den 1. oktober, kl. 12.00.
Ansøgere kan forvente at få svar ca. 6 uger efter ansøgningsfristens
udløb.
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