LUNDBECKFONDENS
JUNIOR GROUP LEADER FELLOWSHIPS
Lundbeckfonden indkalder hermed ansøgninger til fem sundhedsvidenskabelige og to naturvidenskabelige fellowships til særligt lovende unge forskere og deres forskergrupper. Minimum tre sundhedsvidenskabelige fellowships prioriteres indenfor fondens fokusområder: neurologi, psykiatri og
allergologi/immunmodulation.
Hvert Junior Group Leader Fellowship finansieres med DKK
10 mio. og løber over 5 år.
Forskningen skal være grundforskning eller anvendt forskning, der emnemæssigt falder inden for fondens uddelingsstrategi, som kan læses på www.lundbeckfonden.dk
Lundbeckfonden ønsker at tiltrække såvel danske som udenlandske forskere bosat i udlandet, som ønsker at flytte til
Danmark og fortsætte deres forskning her. Opslaget er ligeledes åbent for kvalificerede ansøgere ved danske universiteter og universitetshospitaler.
Bevillingerne tiltænkes yngre forskere, der har erhvervet en
ph.d. grad inden for de sidste 5-7 år, og som er kvalificerede
til at etablere eller videreføre egne forskergrupper.

Lundbeckfonden er en erhvervsdrivende fond med betydelige aktieposter
i datterselskaberne H. Lundbeck, ALK-Abelló og Falck. Derudover forvalter
fonden investeringsaktiver for ca. DKK 10 mia. Afkastet af fondens formue
anvendes til støtte af forskning indenfor sundheds- og naturvidenskab.
Fonden havde i 2010 et overskud efter skat på ca. DKK 3 mia. og uddelte
ca. 400 mio. kr. til forskningsformål.

I ansøgningen skal der redegøres for projektets forskningsplan, medarbejdere, budget, og hvorledes man forestiller sig
forskergruppen indplaceret på en dansk forskningsinstitution. Der skal ligeledes foreligge tilsagnserklæring fra en
fastansat forsker på værtsinstituttet, der stiller sig til rådighed
som mentor med henblik på at lette ansøgers etablering af
sin forskergruppe som en integreret del af værtsinstituttet.
Nærmere vejledning findes i ansøgningsskemaet.
Ansøgningen, som bedes udfærdiget på engelsk, skal indsendes via fondens elektroniske ansøgningsskema for Junior
Group Leader Fellowships 2012 på www.lundbeckfonden.dk
senest den 15. december 2011.
Yderligere information kan fås ved at kontakte Science
Manager Ulla Jakobsen på tlf. 39 12 80 11 eller på
mail@lundbeckfonden.dk
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