Hvis du har brug for at læse dette dokument i et keyboard eller skærmlæservenligt format, så klik venligst på denne knap.

Håndbog for den fællesregionale pulje til
forskning i forebyggelse
I denne håndbog kan du som potentiel ansøger til puljen finde information om:
−
−
−
−

Ansøgningsfrister
Hvor mange midler, der uddeles
Hvilke parametre, som arbejds- og styregruppen bag puljen lægger vægt på, når der tildeles midler
Krav til dig og dit projekt, når du modtager støtte fra den fællesregionale pulje til forskning i
forebyggelse.

Kort om den fællesregionale pulje til forskning i forebyggelse
Den fællesregionale pulje til forskning i forebyggelse uddeler midler til forskningsprojekter, der fremmer
viden om forebyggelse på tværs af flere regioner, eller med potentiale til udbredelse på tværs af regioner.
Regionerne har en generel forskningsforpligtelse og en specifik rådgivningsforpligtelse inden for
forebyggelse. Puljen skal derfor bidrage til, at en koordineret forebyggelsesindsats går hånd i hånd med den
nyeste viden om, hvad der virker. Det gælder både forebyggelse på tværs af parter samt den mest effektive
organisering af forebyggelsesindsatsen. Parter kan være regioner, kommuner, almen praksis eller
civilsamfundsorganisationer.
Puljen udmøntes i årene 2019-2021. Der er ansøgningsfrist d. 28. februar kl. 12.00. Herefter vil arbejds- og
styregruppen vurdere ansøgningerne. Det forventedes, at ansøgerne vil få skriftlig besked i maj 2020. Der
gives ikke begrundet afslag.
Puljen er nedsat af Danske Regioners bestyrelse i forbindelse med udspillet ”SUNDHED FOR LIVET –
forebyggelse er en nødvendig investering”. Puljen administreres af Danske Regioner. Der er dertil nedsat en
regional styregruppe og en faglig arbejdsgruppe, som vurderer projekterne.

Vigtig info til dig, der vil ansøge puljen
Puljen udmøntes til projekter, som bidrager til at producere viden om effekter af indsatser, som kan anvendes
på tværs af flere parter, f.eks. regioner, kommuner, almen praksis og civilsamfundsorganisationer. Det ses
derfor også gerne, at forskningen involverer flere samarbejdspartnere og forskningsmiljøer.
Hvem kan søge puljen?
Det er et krav, at der er en regional part i projektet, som også er hovedansøger af puljen, og dermed
ansvarlig for alt kontakt vedrørende ansøgning og bevilling. En regional part inkluderer alle regionale
arbejdspladser. Et eksempel er et regionalt hospital eller en regional forskningsinstitution. Region
Hovedstaden kan ikke være hovedansøger, men kan indgå i projekter, hvor en anden region er
hovedansøger. Det skyldes, at Region Hovedstadens andel af midler i puljen bruges på det sektorfrie
forebyggelseslaboratorie.
Det ses gerne, at projektet involvere flere samarbejdsparter eller forksningsmiljøer, som eksempelvis andre
regioner, kommuner, almen praksis eller private eller frivillige organisatioener.
Det er et krav, at der til forskningsprojektet er knyttet en videnskabelig forskningspartner. Det kan være en
regional eller statslig forskningsinstitution.
Regionernes fælles initiativ ”Det sektorfri forebyggelseslaboratorium” kan indgå i projekter som
videnskabelig forskningspartner.

Hvad kan man søge støtte til?
Man kan søge støtte til både drifts- og lønmidler.
Der kan både søges om hel eller delvis finansiering af forskningsprojekter.
Regionerne har samlet afsat 10 mio. kroner til forskning i forebyggelse hvert år i en fireårig periode med start
i 2018. Region Hovedstadens andel af midler anvendes i et sektorfrit forebyggelseslaboratorium, som er
forskningsbaseret. Da puljen ikke udmøntes i år 2018, overgår midlerne herfra til år 2019. Derfor vil der hvert
år være ca. 6.847.000 mio. kr., bortset fra i år 2019, hvor der vil blive udmøntet op til det dobbelte. Eventuelle
overskydende midler vil overgå til puljen året efter.
For mere info om økonomien bag puljen henvises til:
https://www.regioner.dk/media/11111/2019-oekonomisk-vejledning-pulje-forskning-i-forebyggelse.pdf
Bedømmelseskriterier:
Det forventes, at ansøger klart har beskrevet formål, indhold, metode og hypoteser med projektet.
Beskrivelsen skal være forståelig for ikke-fagpersoner.
Ansøgningerne bedømmes ud fra følgende faglige kriterier:
•
•
•
•

Projektets relevans og forventet udbytte af projektet
Projektets faglige kvalitet, herunder gennemførlighed, implementering samt muligheder for
udbredelse af indsatsen
Kvalifikationer hos ansøger og forskergruppen
Samarbejde på tværs af relevante aktører

Ansøgningsskemaer
Når du skal søge om midler fra den fællesregionale pulje til forskning i forebyggelse, skal du anvende det
elektroniske ansøgningsskema e-fond, hvor du skal vælge skemaet ’Pulje til forskning i forebyggelse’:
https://www.efond.dk/ansogning/index2.php?fondnr=60 eller gå ind på www.efond.dk, tryk ’Login for
ansøger’, vælg ’Danske Regioner’, og opret dig som ansøger ved at klikke på knappen ’Har du ikke anvendt
fondens elektroniske ansøgningssystem, tryk her’.
Hvad skal der indgå i ansøgningen?
Hvad der skal indgå i ansøgningen kan findes i ”Vejledningen til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende
den fællesregionale pulje til forskning i forebyggelse” som ligger på regioner.dk.

Krav til dig, der får støtte
−

−
−
−

Hovedansøger vil stå for alt kommunikation med Danske Regioner. Hvis det videnskabelige
hovedansvar ligger hos en anden, vil det dermed kræve, at regionen videreformidler information
herfra til Danske Regioner.
I afrapporteringen af forskningsprojektet skal der indgå en redegørelse for, hvad det vil kræve at
implementere projektet i en anden region eller videreformidle det hertil.
Forskningsprojektet skal sende en afrapportering af projektet til forskningspuljen ved projektets
afslutning.
Projekterne er forpligtede til at afgive en status for projektet hvert halve år. Herunder ønskes en
beskrivelse af projektets foreløbige målopfyldelse, resultater, samt status for projektets
gennemførelse og begrundelse for eventuelle ændringer.

Status, budget og regnskab
Når du modtager støtte til et forskningsprojekt, forpligter du dig til pr. 1. maj at indsende status til den fælles
regionale pulje til forebyggelse, hvor du redegør for projektets status, herunder fremdrift af projektet samt
økonomiopfølgning.
Status skal indeholde:
−
−
−
−

Beskrivelse af projektets aktuelle formål samt hvorfor, der eventuelt er sket en ændring siden
bevillingen fra Fonden.
Beskrivelse af projektets tids- og milepælsplan samt eventuelle ændringer og begrundelser herfor.
Beskrivelse af projektets foreløbige målopfyldelse, resultater og status for projektets gennemførsel.
Økonomi, herunder status for forbrugte midler og eventuelle budgetændringer samt begrundelse
herfor.

Midler der ikke bruges, skal tilbageføres til den fællesregionale pulje til forskning i forebyggelse.
Regnskabsinstruks og bilag til regnskab kan findes på Danske Regioners hjemmeside: www.regioner.dk.

Formelt om den fællesregionale pulje til forskning i forebyggelse
Den fællesregionale pulje til forskning i forebyggelse består af en faglig arbejdsgruppe og en styregruppe.
Begge består af repræsentanter fra alle fem regioner. Arbejdsgruppen gennemgår alle ansøgninger og
indstiller til styregruppen, hvem der skal bevilget støtte. Ansøgerne kan forventes at få svar i maj 2020.

