Notat

Rammer og indhold for ansøgning om midler til coronarelateret forskning
Finansudvalget har den 16. marts tiltrådt aktstykke om, at der afsættes 50 mio.kr.
til corona-relateret forskning.
Det fremgår bl.a. af aktstykket:
Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at yde direkte tildeling af tilskud til forskningsprojekter ved universiteter eller andre offentlige eller private
forskningsinstitutioner til forskningsprojekter, som sigter mod at fremme diagnosticering eller behandling m.v. af corona-virus med henblik på afhjælpe virkningen af
corona-virus for borgere, sundhedsvæsenet eller samfundsøkonomien
Forskningen skal bidrage til hurtigst muligt at frembringe forskningsresultater, der
kan fremme patientbehandlingen eller udnyttelsen af kapaciteten i sundhedsvæsenet – eller på anden måde modvirke truslen fra Covid-19. Ansøger skal derfor redegøre for, hvordan forskningsresultaterne kan komme borgere, sundhedsvæsen
og samfund til gavn hurtigst muligt.
I den situation, som Danmark og verden står overfor, er det forventede impact i
form af bedre patientbehandling, bedre udnyttelse af kapaciteten i sundhedsvæsenet eller andre former for impact, som kan bidrage til at afbøde de menneskelige
og samfundsmæssige omkostninger af coronakrisen et centralt vurderingskriterium.
I den forbindelse indgår også en vurdering af hastigheden, hvorved forskningsresultaterne forventes at kunne omsættes og bredt skaleres til konkrete løsninger i
samfundet, hvad enten det er inden for eller uden for sundhedsvæsenet.
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Også på globalt plan er der stort fokus på at udvikle løsninger i form af f.eks. mere
effektiv diagnosticering og behandling af Covid-19. Forskningen skal derfor, hvor
relevant, trække på og spille sammen med forskningsindsatser i nordisk og EUregi samt på globalt plan. Det vil således også have stor værdi, hvis forskningsindsatsen kan bidrage til en endnu bedre og hurtigere dansk omsætning og nyttiggørelse af ny viden, som skabes internationalt.
Der skal i forlængelse heraf i ansøgningen også være redegjort for, hvordan projektet skaber nyheds- og anvendelsespotentiale ift. de mange projekter og tiltag,
der allerede er i gang i Danmark og internationalt. Forskningsmidlerne uddeles til
forskningsprojekter, der ikke allerede har modtaget finansiering. Forskningsmidlerne vil også kunne gives til at finansiere nye aktiviteter, som kan skalere allerede
igangværende forskningsprojekter, såfremt de nye supplerende forskningsaktiviteter vurderes at kunne skabe en betydelig samfundsmæssig merværdi, f.eks. i form
af en acceleration af den hastighed, hvormed resultater kan opnås, eller i form af
hurtigere og mere omfattende udbredelse, ibrugtagning og nyttiggørelse af nye
løsninger eller forskningsbaseret viden.
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Midlerne bevilges til forskningsaktiviteter på offentlige institutioner (universiteter,
hospitaler, sektorforskning mv.), og det forventes, at forskningen udføres i samarbejde mellem universiteter/forskningsinstitutioner og hospitalsvæsenet. Der vil
kunne inddrages andre relevante parter, herunder f.eks. private virksomheder.
Der lægges vægt på projektets kvalitet, herunder kvaliteten af forskningen, gennemførlighed og tidsperspektiv. Herunder ses der på, om projektbeskrivelsen indeholder:
 en klar og afgrænsning af problemformulering, forskningsspørgsmål og målsætning?
 en beskrivelse af de videnskabelige udfordringer inden for projektets forskningsområde og projektets potentielle bidrag hertil?
 konsistente og hensigtsmæssige hypoteser?
 en redegørelse for det teoretiske og/eller metodiske grundlag, herunder en argumentation for at de foreslåede aktiviteter er relevante i forhold til dette
grundlag?
 Anvendelsesperspektiverne i national og internationalt perspektiv.
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Desuden lægges der vægt på ansøgers kvalifikationer, herunder spørgsmål ift.




om ansøger har dokumenteret
o videnskabelige kvalifikationer i et omfang, som er nødvendigt for projektets gennemførelse?
o en videnskabelig produktion inden for projektets område i et omfang,
som er nødvendigt for projektets gennemførelse?
o kvalifikationer som forskningsleder i et omfang, som er nødvendigt for
projektets gennemførelse?
Har de øvrige centrale deltagere i projektet dokumenteret videnskabelige
kvalifikationer i et omfang, som er nødvendigt for projektets gennemførelse?

Ansøgningerne skal angive det forventede overordnede budget, tidsforløb samt
deltagerkreds.
Der lægges vægt på en hurtig og smidig behandling af forslagene til forskningsprojekter. Det betyder bl.a. at der ikke vil skulle udarbejdes omfattende ansøgninger, men derimod gerne ganske korte ansøgninger af en længde på omkring 2 A4sider med muligheden for at vedlægge bilag.
Vurderingerne af ansøgningerne vil blive foretaget ud fra en helhedsvurdering,
hvor det centrale er at fremme diagnosticering eller behandling m.v. af corona-virus med henblik på afhjælpe virkningen af corona-virus for borgere, sundhedsvæsenet eller samfundsøkonomien.
Det forventes, at de repræsentanter for forskningsmiljøerne i Danmark, som er
blevet bedt om at bidrage med forslag til projekter (dekanerne fra de fire sundhedsvidenskabelige fakulteter, prorektor for DTU og faglig direktør for Statens Serum Institut) qua deres faglige ekspertise og kendskab til sundhedssituationen kan
stå inde for forslagenes videnskabelig lødighed og kvalitet. Projekter, der modtager bevilling, skal i relevant omfang koordinere deres aktiviteter med regionerne.
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Det bemærkes, at tilsagn om finansiering vil ske med forbehold for, at forskningsprojekter opnår eventuelle lovpligtige myndighedsgodkendelser, fx godkendelse
fra en videnskabsetisk komité eller godkendelse af videregivelse af relevante
sundhedsdata til forskningsprojektet.
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