FONDEN AF 17-12-1981

FONDEN AF 17-12-1981 opslår hermed:
(a) 1-2 forskningsårs stipendier,
(b) 1 årsværk mhp. PhD stipendium og
(c) 1-2 deltids frikøb fra klinisk arbejde til forskning for læger i klinisk ansættelse.
Stipendierne har som formål at støtte forskning inden for det lægevidenskabelige
område, som forventes at kunne forbedre sygdomsforebyggelse, diagnostik og behandling. Modtageren af PhD stipendiet kan efterfølgende søge til flere årsværk, men
fonden er ikke forpligtet ud over 1. årsværk. Bemærk nedenfor, at interesse for et
PhD stipendium indledningsvist tilkendegives med en kort henvendelse.
Den forskningsårs studerende aflønnes med kr. 10.000 per måned. PhD stipendiaten
aflønnes efter gældende overenskomst og forudsættes universitetsansat. Til frikøb fra
klinisk tjeneste dækker fonden op til 50% af ansøgerens overenskomstmæssige løn til
arbejdsstedet i en periode på 6 eller 12 måneder. Disse ansøgere skal være på postdoc niveau, og der skal foreligge forhåndsgodkendelse fra arbejdsstedet. Til alle stipendierne er der mulighed for at søge et annuum på op til kr. 50.000 til stipendierelateret drift. Administrationsudgifter forudsættes afholdt af modtagerinstitutionen.
Stipendiater kan ikke påtage sig andet arbejde i stipendieperioden uden forudgående
tilladelse fra fondens bestyrelse.
Ansøgningsskema skal anvendes, og det kan rekvireres på fondens hjemmeside
(www.fondenaf17121981.dk) under fanen ”Forskning” eller ved henvendelse til advokatkontoret (tlf.: 3348 0000 (att. Birgit Böschen) eller e-mail bb@jpb.dk), idet
ansøgeren bedes angive, hvad vedkommende søger om.
Ansøgere til PhD stipendier skal senest den 19. april 2022 indsende en interessetilkendegivelse i form af et udfyldt ansøgningsskema uden bilag. Fonden vil på baggrund af rettidigt modtagne skemaer senest den 20. maj 2022 invitere et mindre antal
ansøgere til at sende komplet ansøgning (ansøgningsskema med bilag) .
Alle ansøgninger skal være modtaget senest den 15. juni 2022. Ansøgninger skal være
ledsaget af en projektbeskrivelse (max. 3 A4-sider) og et budget (max. 1 A4-side).
Der indledes med en kort lægmandsbeskrivelse. Nødvendige myndighedsgodkendelser skal omtales og forudsættes indhentet, men skal ikke vedlægges ansøgningen.
Ansøgningen kan være på dansk eller engelsk. Endvidere vedlægges et kort CV, max.
1 A4-side med angivelse af det samlede antal publicerede artikler, og en publikationsliste. Endelig vedlægges en kort udtalelse fra forskningslederen om, at projektet kan
varetages det pågældende sted.

Ansøgning sendes til fonden på adressen:
FONDEN AF 17-12-1981
Advokatfirmaet Jon Palle Buhl
Valkendorfsgade 16, 3.
1151 København K
Att.: Advokat Henrik Løbger
gerne på e-mail:

hl@jpb.dk

Bemærk fristen 15. juni 2022.
Kun ansøgere, der kommer i betragtning, vil modtage underretning, hvilket forventeligt vil ske i september 2022.

