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Q&A til Novo Nordisk Fondens opslag om projektstøtte til naturvidenskabelig  
uddannelse og formidling forår 2019 
 

Spørgsmål 
 

Svar 

Kan man søge om penge til 
projekter udenfor STEM- 
fagene? 

Opslaget retter sig mod naturvidenskabelig uddannelse og formidling, 
og formålet er at fremme naturvidenskabelig almendannelse og styrke 
interesse, viden og kompetencer inden for naturvidenskab og tekno-
logi blandt børn, unge og befolkning i Danmark. 
 
I undervisningssammenhæng inkluderes hele STEM-området. STEM 
står for Science (naturvidenskab), Teknologi, Engineering og Matema-
tik. For projekter, der inddrager eller perspektiverer til andre fagområ-
der, skal der i ansøgningen argumenteres for, hvordan denne tværfag-
lighed bidrager til at fremme opslagets formål. 
 

Hvem kan søge? Hovedansøger skal være leder eller ansvarlig for projektet på ansøger-
organisationen.  
 
Private virksomheder kan ikke søge som hovedansøger eller medansø-
ger i denne runde, men kan godt indgå i et projekt som leverandør. Pri-
vatskoler må gerne søge. 
 

Hvor mange ansøgninger 
kan man indsende? 

Der kan indsendes flere ansøgninger fra en institution/organisation i 
samme ansøgningsrunde. Hovedansøger (og tilhørende projektgruppe) 
kan dog kun indsende én ansøgning.  
 

Kan man søge om støtte til 
egen løn? 

Ja, der kan søges om løn til ansatte i projektet på alle stillingsniveauer.  
 
Pædagoger, grundskolelærere og gymnasielærere kan søge om løn-
midler, der kan gå til vikardækning/frikøb af den tid, som de bruger i 
projektet. 
 
Universitetsansatte og undervisere på professionshøjskoler og er-
hvervsakademier kan søge om midler til egen løn, hvis de ikke er fast-
ansatte. Fastansatte forskere kan søge om midler til vikardækning for 
den tid, som de bruger i projektet. 
 

Dækker Novo Nordisk Fon-
den vikarer, når lærerne 
skal på kursus? 
 
  

I det tilfælde at et projekt indebærer kursusaktiviteter for lærere/pæda-
goger, kan der indgå vikardækning for disse lærere, mens de deltager i 
det specifikke kursus. Herudover kan der generelt ikke søges om vikar-
dækning for lærere og pædagoger, som skal på kursus. 
 

Er det muligt at modtage 
sparring om projektets fag-
lige indhold undervejs i an-
søgningsprocessen?  

Fondssekretariatet kan ikke hjælpe med det faglige indhold, men vi vil 
stå til rådighed for teknisk afklarende spørgsmål. 
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Hvad er forskellen på en 
medansøger, en samar-
bejdspartner og en leveran-
dør? 

Medansøgere er med til at organisere og udføre projektet og modtager 
en del af bevillingen. Medansøgere figurerer i budgettet i modsætning 
til andre samarbejdspartnere, der bidrager til projektet. Medansøgere 
skal inviteres via ansøgningssystemet og vil dermed have adgang til at 
redigere i ansøgningen. En ekstern leverandør (”subcontractor”) til pro-
jektet kan indgå i budgettet uden at være medansøger.   
 

Kan der søges om støtte til 
apparatur eller indretning 
af naturfagslokaler? 
   

Man kan godt søge om støtte til apparatur og indretning/ombygning af 
naturfagslokaler, hvis det indgår som del af et projekt.  
 
Projektansøgninger, der indeholder udgifter til indretning eller eksperi-
mentelt udstyr, vil ligesom andre projekter bl.a. blive vurderet på pro-
jektets relevans, gennemførlighed, originalitet, udbredelse og foran-
kring. 
 

Kan medier søge penge til 
videnskabsjournalistik? 

Ja, så længe det er dokumenteret, at projekterne er almennyttige, og 
formidlingsproduktet bliver frit tilgængeligt for befolkningen – fx via 
nettet. 
 

Skal der være tale om ud-
vikling af nye projekter, el-
ler dækker fonden også al-
lerede eksisterende projek-
ter, hvis støtte er ved at 
løbe ud? 

Hovedfokus er på udvikling og udbredelse af projekter. Der kan også 
søges om videreførelse af projekter med henblik på implementering og 
videreudvikling. 
 

Kan man søge om penge til 
et forprojekt, som måske 
senere kan blive til et 
egentligt projekt? 

Det er muligt, men der er ingen garanti for, at man får penge til hoved-
projektet. Der tages stilling til det enkelte projekt, som prioriteres 
blandt de indkomne ansøgninger. 
 

Kan der søges om støtte til 
projekter udenfor Danmark 
og hvad med Rigsfælles-
skabet? 

Der kan søges om støtte til projekter i Danmark og/eller forankret i 
Danmark (inkl. Rigsfællesskabet). Ansøger kan evt. have internationale 
partnere i projektet, og der kan søges om støtte til udgifterne i forbin-
delse med det. 
 

Hvordan skal projekter, der 
har modtaget støtte, afrap-
portere til Novo Nordisk 
Fonden? 

Der skal årligt aflægges faglig rapportering via Novo Nordisk Fondens 
internetbaserede rapporteringsværktøj researchfish® samt finansiel 
rapportering i form af årligt regnskab og slutregnskab. Dette vil fremgå 
af bevillingsbrevet. Novo Nordisk Fonden kan til enhver tid beslutte at 
iværksætte en uafhængig revision for fondens regning.  
 

Hvordan passer LIFE ind i 
det her? 
 

LIFE er et selvstændigt projekt, som varetages af en afdeling under 
Novo Nordisk Fonden. Vi samarbejder, men LIFE er ikke del af dette 
initiativ. 
 

Kommer der nye opslag in-
denfor dette område? 

Ja, det er planen at lave to årlige ansøgningsrunder med ét opslag om 
foråret og et eller flere opslag om efteråret. 
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