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UNDER PROTEKTION AF
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

Kære Michael Borre
På baggrund af en indstilling fra DMCG’s udvalg for bedømmelse af ansøgninger til den strategiske forskningspulje for kliniske databaser har Kræftens Bekæmpelses hovedbestyrelse den
27. november 2013 godkendt, at projektet:
Validation of key database variables to support future research on survival, prognosis and
pharmacovigilance monitoring.
kan støttes med et rammebeløb på kr. 500000.
For bevillingen gælder følgende betingelser:








Godkendt national database under RKKP og tilknyttet DMCG.dk
Projektet skal være forskningsorienteret og have international publicering som delmål
Projektet skal omhandle nationale studier af den omhandlede population
Projektet skal afrapporteres til DMCG.dk og Kræftens Bekæmpelse inden for 2 år efter mod‐
tagelse af bevillingen
Det er en forudsætning, at der ikke er opnået bevilling fra anden side til projektet
Hvis bevillingen ønskes anvendt som delfinansiering af et ph.d. studium, vil bevillingen først
kunne anvendes, når der er skaffet fuld finansiering af studiet
Kræftens Bekæmpelses bevillingsbetingelser i øvrigt.

Med henblik på udformningen af en bevillingsskrivelse er det nødvendigt, at vi modtager
nærmere oplysninger om den videnskabeligt og økonomisk ansvarlige for projektet (bevillingshaver), projektet, institution, budget og tidsplan for projektets udførelse. Vi skal derfor
anmode om, at pågældende hurtigst muligt opretter en formel ansøgning om støtte til projektet
i Kræftens Bekæmpelses elektroniske ansøgningssystem, som findes på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside – anvend følgende link
http://bevilling.cancer.dk/ansogning/index2.php?fondnr=16.

Den projektbeskrivelse m.v., der er sendt med ansøgningen til DMCG, kan kopieres ind i den
elektroniske ansøgningsformular.
Så snart vi har modtaget en acceptabel ansøgning i det elektroniske system, vil der blive udarbejdet og sendt en bevillingsskrivelse til den ansvarlige for projektet.
Det kan oplyses, at strategiske forskningsbevillinger administreres i Kræftens Bekæmpelse
efter retningslinjer, der er fastsat af hovedbestyrelsen. Anvendelse og administration af bevillinger fra den strategiske forskningspulje for kliniske databaser skal følge de vilkår, der anføres i bevillingsskrivelsen samt de bevillingsbetingelser, der gælder for bevillinger fra Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg.
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