
Skema 1 

Fru Astrid Thaysens Legat for Lægevidenskabelig Grundforskning 

v/Advokat Stefan Reinel. NJORD Law Firm, Pilestræde 58, 1112 København K 

 

Læs venligst ansøgningsvejledningen, før skemaet udfyldes 

Dato: 

Ansøgers cpr nr. 
 

 

Ansøgers navn 
 

 

Stilling og uddannelse 
 

 

Nuværende arbejdsplads 
(adresse, telefon, e-mail) 
 
 

 

Sted for projektets udførelse 
(adresse, telefon, e-mail) 
 
 

 

Privatadresse 
(adresse, telefon, e-mail) 
 
 

 

Projektets titel 
 
 
 
 
 
 

 

Ansøgt virkemiddel 
 

 

Faglige nøgleord (max. 5 ord) 
 
 

 

Ansøgt beløb fra rådet/program 
 

 

I hvilken periode ønskes de ansøgte 
beløb anvendt? 

 
 
 

Søges der midler til samme budgetposter 
andetsteds? (hvorfra, hvilket beløb og 
hvilke budgetposter) 

 



VIP-medarbejdere i projektgruppen, der søges lønmidler til (navn, stilling, arbejdssted): 
 
 
 
 
 
 

VIP-medarbejdere i projektgruppen, der ikke søges lønmidler til: 
 
 
 
 
 

Populærvidenskabelig beskrivelse af projektet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Samlet budget for projektet – opdeles på kalenderår (1/1-31/12) 
(Et detaljeret budget for det ansøgte beløb fra forskningsrådet skal vedlægges.) 
 

Budgetpost Søges fra 
forskningsråd 

Søges fra arbejdssted Eksterne bevillinger 

Antal 
mdr. 

Kr. Antal 
mdr. 

Kr. Antal 
mdr. 

Kr. 

1. kalenderår 

VIP-løn 
TAP-løn 
Apparatur over 40.000 
kr. 
Driftsudgifter 
Overhead/adm. bidrag 

      

   

   

I alt    

2. kalenderår 

VIP-løn 
TAP-løn 
Apparatur over 40.000 
kr. 
Driftsudgifter 
Overhead/adm. bidrag 

      

   

   

I alt    

3. kalenderår 

VIP-løn 
TAP-løn 
Apparatur over 40.000 
kr. 
Driftsudgifter 
Overhead/adm. bidrag 

      

   

   

I alt    

4. kalenderår 

VIP-løn 
TAP-løn 
Apparatur over 40.000 
kr. 
Driftsudgifter 
Overhead/adm. bidrag 

      

   

   

I alt    

5. kalenderår 

VIP-løn 
TAP-løn 
Apparatur over 40.000 
kr. 
Driftsudgifter 
Overhead/adm. bidrag 

      

   

   

I alt    

I alt for alle år 

 



Institutionens underskrift og stempel bekræfter budgettet og er samtidig en accept af, at projektet kan 

udføres på institutionen. 

 

Institutionens stempel samt underskrivers navn og underskrift: ……………………………………………………………. 

 

Har De inden for de sidste 3 år fået 
bevilget støtte fra et forskningsråd til 
dette eller andre projekter? 
 

□ Nej 
□ Ja. Angiv årstal, bevilget beløb samt projekttitel: 
 
 
 
 
 

Har De inden for de sidste 3 år fået 
bevilget støtte fra anden side til dette 
eller andre projekter? 
 

□ Nej 
□ Ja. Angiv årstal, bevilget beløb samt projekttitel: 
 
 
 
 
 

Har De inden for de sidste 3 år fået 
afslag vedr. dette projekt fra et 
forskningsråd? 
 

□ Nej 
□ Ja. Angiv årstal og projekttitel: 
 
 
 
 
 

Evt. supplerende oplysninger 
 
 
 
 
 

Bilagsfortegnelse (påkrævede bilag fremgår af ansøgningsvejledningen) 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ansøger bekræfter hermed, at alle de opgivne informationer er korrekte. 

 

Dato og ansøgers underskrift: ………………………………………………………………………………………………………………….. 
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