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Fond Formål Beløb Overhead 
Det Frie Forskningsråd Støtter konkrete forskerinitierede 

forskningsaktiviteter inden for alle 
videnskabelige områder, som styrker 
kvaliteten og internationaliseringen af dansk 
forskning. 

Der uddeles cirka 
1,2 milliard kr. til 
dansk forskning i 
2014. 

Ja, 44 %. Dermed dækkes f.eks. 
udgifter til klinikstole, 
laboratoriefaciliteter og 
administration, men ikke løn og 
materialer, som derfor skal fremgå af 
budgettet.* 

Tandlægeforeningen Tandlægeforeningen uddeler to gange om året 
forskningsmidler fra Tandlæge-foreningens 
Forskningsudvalg (FORSKU), 
Tandlægeforeningens Konto for Odontologisk 
Forskning (KOF) og Calcinfonden. 

Bevilliger typisk 
ikke mere end 
100.000 kr. pr. 
ansøgning. 

Nej. Dermed skal alle reelle 
omkostninger synliggøres i 
budgettet.* 

EU/ Horizon 2020 
 
Se også Danmarks 
officielle side om 
Horizon 2020 

Horizon 2020 er EU's rammeprogram for 
forskning og innovation for perioden 2014-
2020. Programmet inddrager alle aspekter af 
forskning og innovation fordelt på 3 områder: 
Excellent Science, Industrial Leadership og 
Societal Challenges.  

Programmet har 
et budget på 79,4 
milliarder euro.  

En fast rate på 25 % af de direkte 
omkostninger kan afregnes som 
indirekte omkostninger. 
Herudover skal løn, materialer og 
basal drift af selve klinikstolen fremgå 
af budgettet.* 

A. P. Møller Fonden Fonden er blandt de største i Danmark og 
favner både meget omkostningstunge 
projekter og gode ideer, der kræver mindre 
støtte.  

Fra 2010-12 har 
Fonden uddelt ca. 
900 mio. kr. årligt. 

Nej. Dermed skal alle reelle 
omkostninger synliggøres i 
budgettet.* 

Sallingfondene Støtter både store og små formål inden for 
kultur, uddannelse, sport, kirke og 
velgørenhed samt Aarhus Universitet. 
Fondene tilgodeser i høj grad formål i 
Østjylland og i særdeleshed Aarhus. 

I 2012 uddelte 
fondene 
tilsammen næsten 
220 mio. kr. 

Nej. Dermed skal alle reelle 
omkostninger synliggøres i 
budgettet.* 

http://ufm.dk/forskning-og-innovation/rad-og-udvalg/det-frie-forskningsrad
http://www.tandlaegeforeningen.dk/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html
http://ufm.dk/forskning-og-innovation/tilskud-til-forskning-og-innovation/eu-og-internationale-programmer/eus-forsknings-og-innovationsprogram-horizon-2020
http://ufm.dk/forskning-og-innovation/tilskud-til-forskning-og-innovation/eu-og-internationale-programmer/eus-forsknings-og-innovationsprogram-horizon-2020
http://ufm.dk/forskning-og-innovation/tilskud-til-forskning-og-innovation/eu-og-internationale-programmer/eus-forsknings-og-innovationsprogram-horizon-2020
http://www.apmollerfonde.dk/
http://sallingfondene.dk/


Augustinus Fonden Støtter almenvelgørende formål – herunder 
forskningsprojekter til bekæmpelse af alle 
arter af sygdomme. 

De seneste år er 
der bevilliget 
mellem 100 og 
200 mio. kr. i 
støtte årligt. 

Nej. Dermed skal alle reelle 
omkostninger synliggøres i 
budgettet.* 

Lundbeckfonden Støtter videnskabelig forskning af høj kvalitet 
– f.eks. rammebevillinger til 
sundhedsvidenskabelige projekter: 
Lundbeckfonden ønsker at modtage skitser til 
større 3-5 årige sundheds-videnskabelige 
projekter, der er nyskabende, banebrydende 
og af høj international standard med en 
beløbsramme på op til 10 mio. kr. Projekterne, 
som kan være grundforskning eller anvendt 
forskning, skal udføres i Danmark og ledes af 
en person med tilknytning til Danmark, men 
gerne i samarbejde med internationale 
partnere. 

Fonden uddeler 
400-500 mio. kr. 
til forsknings- og 
formidlings-formål 
årligt. 

Nej. Lundbeckfonden forventer, at 
værtsinstitutionen afstår fra at 
modregne overhead i fondens 
donationer. Men fonden er åben 
overfor at indregne faktisk udgifter* 

Simon Spies Fonden 
(Fonden har ikke en 
hjemmeside) 

Simon Spies Fonden støtter almennyttige- og 
almenvelgørende formål. Fonden støtter 
hovedsageligt større institutioner og 
aktiviteter, som kommer en stor del af 
befolkningen til gode - typisk indenfor 
områderne videnskab, kunst, kultur, sport 
samt sociale og humanitære formål.  
 

Fonden uddeler 5 
mio. kr. pr. år. 

Nej. Dermed skal alle reelle 
omkostninger synliggøres i 
budgettet.* 

* Se oversigt over standardpriser for Odontologisk Institut og gennemsnitlige kostpriser. 

http://www.augustinusfonden.dk/
http://www.lundbeckfonden.com/Forside.1.aspx

