Eksterne fonde til finansiering af Ph.d.
Fond
Albani Fonden

Ambassade de
France au
Danemark

Augustinusfonden

Brødrene
Hartmanns Fond

Formål
Fonden støtter almene
kunstneriske, kulturelle,
historiske og humanitære formål.
Fonden støtter også forskning
eller beskyttelse af naturmiljøet.
Der ydes primært støtte til
almennyttige formål i det
syddanske område.
Der ydes støtte til dansk-franske
forskningssamarbejdsprojekter
inden for alle videnskabelige
fagområder.
Hvem kan søge: Ph.D.studerende, forskere, der er part i
et dansk-fransk forskningsprojekt
og gæsteforelæsere, der er part i
et dansk-fransk
universitetssamarbejde.
Studerende kan opnå støtte til en
flybillet Danmark-Frankrig t/r.
Forskere og gæsteforelæsere kan
opnå støtte til rejseaktiviteter i
form af 2-4 returbilletter pr.
projekt samt max. 3 diæter pr.
rejse eller medfinansiering af
seminarer, kollokvier og
workshops i form af tilskud til
dækning af udgifter i forbindelse
med rejser, logistik og publikation
Fonden støtter almene,
velgørende, humane,
kunstneriske, videnskabelige eller
lign. formål. Der ydes ikke støtte
til enkeltpersoner, gennemførelse
af studieophold ved danske
uddannelsesinstitutioner eller
studieophold i udlandet for
grupper.
Fonden støtter sociale,
humanitære, kulturelle,
uddannelsesmæssige eller
videnskabelige formål.
Fonden bevilger ikke midler til:
Lønudgifter, personlig
uddannelse, studierejser,
deltagelse i konferencer,
udgivelse af bøger eller cd,
kunstudstillinger, afholdelse af
koncerter, idræt, teater- og

Ansøgningsfrist og procedure
Ansøgningsfrist: hvert år den
15. oktober.
Ansøgningen skal ske
elektronisk på
Albanifondens hjemmeside:
http://www.albanifonden.dk/D
efault.aspx?ID=54
2
Ansøgningsfristen for Ph.Dstuderende er
løbende.
Ansøgningsfrist for forskere og
gæsteforelæsere:
1. oktober
Ansøgningsskema kan findes på
hjemmesiden:

Kontakt
Direktør Paul Nissen
Tlf. 65 48 75 00

Ambassade de France
au
Danemark
Kongens Nytorv 4,
1050 København K.
Tlf. 33 67 01 00

http://www.ambafrancedk.org/-Videnskabeligtsamarbejde-

Løbende
Find ansøgningsskema på
http://www.augustinusfonden.
dk/Applications/Unsupported5.aspx

Augustinus Fonden
Amaliegade 47
1256 København K.
Tlf. 33 14 52 93
info@augustinusfonde
n.dk

Ansøgningsfrist: Løbende.
Ansøgningen skal ske
elektronisk på:
http://www.hartmannfonden.d
k/kontaktformular

www.hartmannfonden
.dk
Brødrene Hartmanns
Fonds
Sekretariat
c/o Birgitte Hartmann
Holmager 19
DK-4160 Herlufmagle
Tlf: 51 74 30 62
E-mail:
sekretariatet@hartma

Beckett Fonden

Bikuben og BG
Fonden

danseforestillinger samt
filmproduktion, støtte af social
karakter til enkeltpersoner
Fonden støtter musik, teater,
kunst, forfattere m.v.
Støtte til disse formål kan ydes
både til konkrete arrangementer
(teaterforestillinger, herunder
skuespil, opera og ballet,
koncertopførelser, lyd- og
filmoptagelser, udstillinger,
kunstindkøb m.v.) og som generel
støtte til museer, teatre m.v. samt
til studierejser, undervisning,
forskning, bogudgivelser etc.
Endvidere støttes herunder
arkæologisk forskning,
udgravninger, genopbygnings- og
bevaringsprojekter, udstillinger,
bogudgivelser m.v.
Fonden støtter kulturelle, sociale,
humanitære, miljømæssige og
videnskabelige formål samt
forskning og uddannelse.

nnfonde
n.dk
Send din ansøgning på e-mail til
info@beckett-fonden.dk.
Mailen må max. fylde, hvad der
svarer til 10 A4-sider.

Beckett-Fonden
Hammerensgade 1,
2.sal
1267 København K.
Tlf. 33 15 50 00

Eller udfyld elektronisk
ansøgningsskema på
http://www.beckettfonden.dk/?page=5
Ansøgningsfristerne er hhv.: 1.
februar, 1. maj, 1. august og 1.
november.

Opret bruger og udfyld
ansøgningsskema på:
https://ansoeg.bikubenfonden.
dk/

Bikubenfonden
Fondenes Hus
Otto Mønsteds Gade 5
1571 København V
Tlf. 3377 9393

Christian og
Ottilia Brorsons
Rejselegat for
yngre
videnskabsmænd
og -kvinder

Det Obelske
Familiefond

Direktør Ib
Henriksens Fond

Fonden støtter studierejser i
udlandet for yngre
videnskabsmænd og -kvinder.
Studierejsen skal have et
videnskabeligt formål.
Der ydes ikke bidrag til seminarer
og kongresrejser eller lignende
efter- og videreuddannelse.
Der er krav om at ansøgeren har
bestået afsluttende eksamen og
kan sandsynliggøre
videnskabelige kvalifikationer.
Fondets formål er bl.a. at støtte
almen nyttige formål bredt. Årligt
støttes forsknings-,
uddannelsesmæssige og kulturelle
formål.
Fonden støtter ikke Ph.D.-studier
eller trykning af
doktordisputatser, bogudgivelser
og indenlandske rejser.
Universiteter, højere læreanstalter
og forskningsinstitutioner kan
søge støtte til videnskabelige
forskning - herunder til køb af

Ansøgningsfristen er 1.
september.
Find ansøgningsskema på:
http://www.brorsonsrejselegat.dk/

Revisor Torben Hult
Dronningens
Tværgade 36, st.
1302 København K
Tlf: 33 32 36 20

Ansøgninger skal indeholde
skemaet og kan kun sendes pr.
brev.

Opret bruger til udfyldelse af
ansøgningskema på:
https://ansoegning.obel.com/u
ser/register

Det Obelske
Familiefond
Kastetvej 2
9000 Aalborg
Tlf. 98 12 73 00
dof@obel.com

Find ansøgningsskema og krav
på:
http://dihfond.dk/Vejledning.ht
ml

Direktør Ib Henriksens
Fond
Rungstedvej 2

apparatur, løn- og driftsudgifter
mv.
Ph.D.-projekter støttes ikke.

2970 Hørsholm
Tlf. 50 58 85 89
mail@dihfond.dk

Familien Hede
Nielsens Fond

Fonden støtter kulturelle,
videnskabelig, sociale,
uddannelsesmæssige formål.

Fondsmidler søges via e-mail.
Se krav på:
http://www.hedenielsensfond.
dk/p4.asp
Ansøgninger modtages kun
elektronisk efter 31.8.2014

Familien Hede
Nielsens Fond
Holmboes Allé 1,
11. Etage
8700 Horsens
Tlf. 79 27 73 00
hnfond@hedenielsens
fond.dk

Gangstedfonden

Sygdom og sygdomsbekæmpelse:
Forskning og bekæmpelse af
sygdomme samt de i forbindelse
med projektet hørende udgifter til
f.eks. anskaffelse af apparatur
m.m.
Børn og unge: Alene videregående
musikuddannelse og
Børnecancerfonden
Kunst og kultur: Musik, litteratur,
maleri og skulptur
Jura: Juridisk-videnskabeligt
arbejde inden for dansk og
fremmed retsvidenskab i form af
konkrete projekter og udgivelser.

Ansøgningsskema og krav
findes på:
http://www.gangstedfonden.dk
/ansoeg/
Ansøgningsfristen er ændret til
den 1. september og
ansøgninger modtages i
perioden den 1. juli – 31.
august. Ansøgninger modtaget
udenfor ansøgningsperioden vil
IKKE komme i betragtning.

Gangstedfonden
Gammeltorv 6
DK-1457 København K
Tel. 28 86 00 04
asa@gangsted.dk

Svar om støtte foreligger inden
1. November

Anden samfundsforskning: Andre
former for samfundsforskning eller
offentlig virke, der skønnes af
værdi for opretholdelsen af et
retssamfund

G. E. C. Gads
Fond

Fonden støtter akademiske
studier, publikationer og
forskning i teologi, jura,
humaniora, botanik og zoologi
samt kirkelige/sociale formål.
Der ydes bl.a. ikke støtte til:
Arbejdsløn, anskaffelse af bøger
og tekniske hjælpemidler,
deltagelse i konferencer
medmindre ansøger selv skal
forelæse.

Ansøgningsskema hentes på:
http://www.gadsfond.dk/GECG
adsFond/Ansoegning.aspx

G. E. C. Gads
Fond
Fiolstræde 31-33

Ansøgningsfrist: 15. April & 15.
Oktober

1171 – København K.

Knud Henders
Legatfond

Knud Højgaards
Fond

Fonden støtter forskning inde for
det franske (italienske - spanske)
sprogområde med alle dets
aspekter og kulturelle livsformer.
Legatet gives til personer, der har
en afsluttende akademisk
eksamen i de nævnte sprog
sprogområder, og som driver
forskning inden for disse fag.
Legatet ydes som støtte til
forskningsprojekter og kan
anvendes til følgende formål:
studieophold i udlandet, betaling
af medhjælp til
Fonden støtter erhvervsmæssige,
kulturelle, videnskabelige, sociale
og kunstneriske formål.

Ansøgningsfrist: Opslås i
Universitetsavisen
Ansøgningen sendes til:
Bestyrelsen for Knud
Hendersens Legatfond,
Institut for Engelsk, Germansk
og Romansk,
Njalsgade 128, 2300 København
S
Kontakt Hanna Laulund for
opslag:
laulund@hum.ku.dk
Find ansøgningsskema på:
http://www.khf.dk/
Ansøgningsfrist: Løbende

Bestyrelsen for Knud
Henders Legatfond
Institut for Engelsk,
Germansk og
Romansk,
Njalsgade 128, 2300
København S

Knud Højgaards Fond
Smakkedalen 4, 1. tv.
2820 Gentofte
Tlf. 45 87 07 11

Nordeafonden

Fonden støtter uddannelse,
forskning og innovation - særligt
inden for områderne: Sundhed,
motion, natur og kultur

Ansøg på:
https://ansoegning.nordeafond
en.dk/
Næste ansøgningsfrist er 1. maj
2015. Der kan søges digitalt fra
primo marts.

E-mail: khfond@khf.dk
Nordea-fonden
Heerings Gaard
Overgaden neden
Vandet 11
1414 København K
Tlf. 40 60 30 40
E-mail:
kontakt@nordeafonde
n.dk
The Rockwool
Foundation
Kronprinsessegade 54,
2. tv.
1306 KBH-K
Tlf. 33 34 47 00
E-mail:
contact@rockwoolfou
ndation.org
Tuborgfondet

Rockwool fonden

Støtter videnskabelige,
humanitære, kunstneriske og
sociale aktiviteter mv.

Læs om ansøgningsproceduren
på:
http://www.rockwoolfonden.dk
/applications

Tuborgfondet

Samfundsgavnlige formål, særlig
til støtte for dansk erhvervsliv.
Støtte til kunst, kultur, sport,
foreningsvirksomhed, uddannelse
samt erhvervsrelateret forskning.

Find ansøgningsskema og
procedure på:
http://www.tuborgfondet.dk/T
uborgfondet/Pages/default.asp
x

TUBORGFONDET støtter ikke
enkeltpersoner, hverken til
uddannelse eller til initiativer, som
enkelte personer ønsker at
gennemføre.
Læs om principper for støtte på:

Bevillinger uddeles løbende

Telefon: 3327 2900

Find ansøgningsskema på:

TrygFonden

Trygfonden

Gamle Carlsberg Vej 8
1799 København V

http://www.trygfonden.dk/OmTrygFonden/Saadan-goervi/TrygFondens-principper

http://www.trygfonden.dk/Heransoegerdu/Ansoegningsskema/Login
Ansøgningsfrist d. 1. september
kl 12

Hummeltoftevej 49
DK - 2830 Virum
Telefon: 45 26 08 00
Email:
info@trygfonden.dk

