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Kernegruppeprogrammets årshjul: Procedure og behandlingsforløb 

 

Realiseringen af formålene ovenfor hænger uadskilleligt sammen med den tilrettelagte procedure og 

behandlingsgang.  

 

Kernegruppeprogrammets behandlingsproces er opbygget som en tre-leddet udvælgelsesproces, der 

skal sikre det optimale samvirke mellem 1) institutterne, 2) fonden og 3) de sagkyndige i den samlede 

kvalitetssikring frem mod bevilling  

 

Den humanvidenskabelige satsning omfatter p.t. ca. 40 institutter fordelt på landets universiteter. Disse 

er opdelt i to halvdele, der hver inviteres hvert andet år til at fremsende interessetilkendegivelser 

vedrørende kernegruppeprojekter. 

  

Juni: Invitation til fremsendelse af interessetilkendegivelser udsendes til institutlederne. Krav til 

udformning fremgår af medsendt opslagstekst. 

Dec.: Deadline for fremsendelse af interessetilkendegivelserne pr. mail fra institutleder til fondens 

sekretariat.  

Telefonisk dialog med hver enkelt institutleder om interessetilkendegivelserne og deres 

institutmæssige kontekst.  

Jan.: Arbejdsgruppen behandler interessetilkendegivelserne og udvælger ca. 15-20 til oparbejdelse 

som ansøgninger. 

Feb.: Udfald meddeles institutledere. Invitation til ansøgninger meddeles ansøgerne.  

Telefonisk dialog med ansøger om ansøgningens udformning på grundlag af 

interessetilkendegivelsen. Der er ingen formelle krav. Anbefalinger: Projektbeskrivelse ca. 10-12 

sider (forskningssituation, samlet projekt, teori og metode, delprojekter, organisation, 

forskningsplan, resultater). Niveau: Skrives til sagkyndige. Dertil bilag: CV’er for deltagere, 

budget, følgeskrivelser m.m. Tre forslag til uvildige sagkyndige bør vedlægges ansøgningen. 

Maj:     Deadline for inviterede ansøgninger. Elektronisk ansøgning via fondenes hjemmeside. 

Arbejdsgruppen udvælger sagkyndige: Til hver ansøgning mindst to, normalt udenlandske, 

eksperter på ansøgningens særlige fagområde, en valgt blandt ansøgers tre forslag, en efter 

Fondens valg, typisk fra de nordiske universiteter. Sagkyndige forbliver anonyme i forhold til 

ansøger. 

Aug.: Arbejdsgruppen foretager prioritering på grundlag af de sagkyndige vurderinger og indstiller til 

mulig bevilling og afslag. 

Sep.: Bestyrelsesmøde med afsluttende behandling og beslutning om bevillinger på grundlag af 

indstillinger fra arbejdsgruppen. Typisk 5-7 bevilgede kernegrupper. 

 Bevillingsbreve udsendes. Telefonisk dialog med hver af de inviterede ansøgere, der modtager 

afslag, med begrundelse for afslag, herunder hovedpunkterne i de sagkyndiges kritik. Herved 

tilstræbes, at ansøgere trods afslaget får et vist fagligt udbytte af processen.  


