HEALTH
AARHUS UNIVERSITET

Dette notat om ekstern forskningsfinansiering sætter politikken for håndteringen af arbejdet med
forskningsansøgninger på Health. Implementeringen sker dels på fakultetsniveau som beskrevet i
politikken, dels på institutniveau. Politikken skal således ses i sammenhæng med den
implementeringsplan/-strategi, der er for instituttet.
HEALTHS POLITIK FOR EKSTERN FORSKNINGSFINANSIERING
Health har til formål at skabe resultater, der forbedrer befolkningens sundhed. Det gælder resultater inden
for forskning, talentudvikling, uddannelse samt formidling og videnudveksling. Ekstern
forskningsfinansiering er et middel til at realisere de ønskede resultater indenfor forskning. Healths
målsætninger for ekstern forskningsfinansiering i perioden 2013 til 2020 er:
•
•
•
•

Andelen af midler fra store offentlige bevillingsgivere skal øges med 10% årligt i de næste fem år
5% af forskningsmidlerne skal være internationale
Health er hovedansøger på mindst en EU-bevilling pr. år (kollektive forskningsprojekter)
Mindst et ERC-grant om året til Health

For at nå disse mål har Health udformet en politik for understøttelsen af arbejdet med
forskningsansøgninger. Politikken består af retningslinjer og kvalitetssikring.
Politikken har til formål, dels at etablere en fælles ramme for arbejdet med forskningsansøgninger på
Health på tværs af institutter, administrative centre og ledelsesniveauer, dels at etablere en enkel og robust
model for arbejdet med større forskningsansøgninger.
Forskningsansøgninger er defineret som ansøgninger, der indsendes til bevillingsgiver om dækning af
udgifter til forskningsprojekter. Når en ansøgning er bevilget, administrerer AU/Health projektet.
Politikken for arbejdet med forskningsansøgninger fastlægger:
1. Healths principper i forhold til hjemtagning af eksterne forskningsmidler
2. Målsætning for at kvalitetssikre forskningsansøgningerne på institutniveau
1. Healths principper i forhold til hjælp til hjemtagning af eksterne forskningsmidler
Health har som sit mål at øge succesraten for hovedområdets forskningsansøgninger. Dette indebærer:
•

at Health i samspil med de øvrige hovedområder følger den overordnede strategi for ekstern
forskningsfinansiering på AU, og at indsatsen koordineres via det tværgående bånd for forskning.

•

at Health rejser relaterede problemstillinger i universitetsledelsen samt på nationalt og
internationalt niveau.

•

at der sættes særlig fokus på følgende forskningsansøgninger, som har førsteprioritet hos Health:
o Ansøgninger om store bevillinger fra bevillingsgivere, som Health satser strategisk på at få
flere bevillinger fra (nationale og internationale).
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o
o

Ansøgninger til store engangsbevillinger, fx store private fonde.
Ansøgninger om eksterne midler fra yngre og uerfarne forskere.

•

at følgende typer af forskningsansøgninger har 2. prioritet:
o Ansøgninger, hvor forskere alene efterspørger udarbejdelse af budgetter.
o Ansøgninger fra erfarne forskere (professorer og lektorer), der søger om mindre beløb
(under 500.000 kr.).
o Ansøgninger fra erfarne forskere (professorer og lektorer), der søger om bevillinger hos Det
Frie Forskningsråd.

•

at prodekanen for forskning ved særligt vigtige ansøgningsrunder giver sparring til ansøgere og
sikrer kvaliteten af forskningsansøgningerne.

•

at Forskningsstøtteenheden ved almindelige ansøgningsrunder er første kontaktsted for ansøgere,
der ønsker hjælp til at udarbejde forskningsansøgninger. Forskningsstøtteenheden skal i
overensstemmelse med Healths prioritering tilbyde målrettet støtte og vejledning i
ansøgningsfasen, herunder at kvalitetssikre forskningsansøgningerne ud over det faglige.

•

at der tilstræbes fuldfinansiering af eksternt finansierede projekter, herunder synliggørelse af de
samlede omkostninger i forskningsansøgninger.

•

at der sættes fokus på at sikre kvaliteten af det faglige indhold i forskningsansøgninger. Health kan
sammen med Forskningsstøtteenheden invitere eksperter udefra eller oprette et review-panel til at
give kritik på projektbeskrivelser. Det primære arbejde med at sikre kvaliteten af ansøgninger sker
dog på de enkelte institutter.

•

at kommunikation er en integreret del af forskningsansøgninger. Forskningsstøtteenheden har
ansvaret for at opsamle og formidle information om opslag og bevillingsgivere, og HE
Kommunikation har ansvaret for at opsamle og formidle succeshistorier.

2. Målsætning for at kvalitetssikre forskningsansøgningerne på institutniveau
Health har som sit mål, at ansøgningsprocessen er velorganiseret, så man dels optimerer hjælpen til
forskerne, og dels sikrer, at det bliver en økonomisk fordel at have centre og større projekter indlejret i
institutterne. Dette indebærer:
•

at institutlederen udarbejder en implementeringsplan, som skal sikre:
o at ansøgning af eksterne midler indgår som en naturlig del af dagsordenen i relevante
mødefora.
o at der finder en prioritering af ansøgningsaktiviteten sted på instituttet, særligt med
henblik på at undgå at ikke tilstrækkeligt gennemarbejdede ansøgninger indsendes, at
forskerne søger ikke relevante fonde, eller at instituttet indsender for mange ansøgninger
til samme bevillingsgiver.
o at der udpeges en ansvarlig ved alle forskningsansøgninger, og at denne inddrager
relevante kompetencer fra Forskningsstøtteenheden, Økonomi, HR, TTO, IT, Bygningsdrift,
Kommunikation og ph.d.-skolen allerede fra start.
o at der er adgang til faglig sparring, input og kritik til ansøgere.
o at budgettet godkendes inden ansøgningen indsendes til bevillingsgiver, særligt i forhold til
frikøb, medfinansiering og overhead.
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o

at oplysninger om indsendte ansøgninger og modtagne bevillinger registreres i relevante
databaser.

•

at institutternes forskelligheder skal indtænkes i forankringen af ovenstående initiativer. Hvordan
forskellighederne tænkes ind på de enkelte institutter fremgår af implementeringsplanen.

•

at institutledere og forskningsledere i samarbejde med Forskningsstøtteenheden definerer et for
instituttet relevant årshjul for rettidig indsats for de vigtigste fonde og indsatsområder.

•

at institutledere i samarbejde med prodekanen for forskning og AU Forskning og Talent tager afsæt
i institutternes forskningsstyrker, når de identificerer hvilke forskere og miljøer, der med fordel kan
søge store og strategiske bevillinger.
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