Spar Nord Fonden Ph.d./Postdoc stipendier 2020
Programmet blev indstiftet i 2018
– og hvert år opfordres og inviteres forskere i Danmark til at søge.
Ansøgninger 2020
Spar Nord Fonden sætter nyt tema for hvert kalenderår – og for 2020 lægges følgende motivation til grund for
ansøgninger til Spar Nord Fondens Ph.d./Postdoc-projekter:
FN’s 17 Verdensmål har sat fokus på grundlæggende problemstillinger, som står højt på dagsordenen hos regeringer, virksomheder og andre organisationer. Verdensmål 10 har til formål at reducere ulighed i (og mellem)
lande.
Siden finanskrisen er den økonomiske ulighed steget i Danmark. Der er blevet større forskelle mellem rig og
fattig, og dermed - ikke mindst også - mellem børn af rige og fattige familier. Men på trods af denne udvikling,
er Danmark stadig et af verdens mest lige lande. Hovedparten af den internationale forskning på området har
udgangspunkt i lande med en langt større ulighed, hvorfor Spar Nord Fonden ønsker at sætte fokus på forskning i danske forhold.
Vi ønsker at støtte forskning, der undersøger de mulige konsekvenser af den øgede ulighed i Danmark. Hvilke
effekter har en øget økonomisk ulighed på arbejdsmarkedet, uddannelsessystemet, karrieremuligheder, social
mobilitet og sammenhængskraften i samfundet? Hvis der er betydelige konsekvenser ved uligheden, hvilke
tiltag kan så hjælpe til at reducere disse? Projekterne kan have fokus på effekter og konsekvenser på forskellige
niveauer (nationalt, regionalt, nabolag etc.) og for forskellige grupper i samfundet (børn, unge, voksne, ældre
og mellem generationer).
Spar Nord Fonden indbyder hermed til ansøgninger om Ph.d./Postdoc-projekter, der har fokus på at besvare
disse spørgsmål. Vi forventer, at projekterne tager udgangspunkt i empiriske undersøgelser med påvisning af
årsagssammenhænge – og dermed bidrager til nye indsigter omkring Verdensmål 10, som har fokus på ulighedsreducerende politiske tiltag.
Ansøgningen:
• skal indeholde en dansk eller engelsk beskrivelse af problemstilling, forskningsmetode, datagrundlag,
tidsplan og budget på maksimalt otte sider i alt.
• vedlægges CV og relevante bilag i et begrænset omfang.
Der kan søges til både navngivne og unavngivne kandidater.
Budgetrammen for hver ansøgning er på maksimalt 2.200.000 kroner. Der gives ikke overhead, men faktiske
omkostninger støttes. Ansøgningerne skal komme fra faglige miljøer på danske universiteter med lektorer eller
professorer som ansøger. Kandidater til Ph.d./Postdoc-stipendier kan dermed ikke selv søge.
Ansøgningsfrist 2020:
Fredag den 1. maj kl. 12.00. Ansøgere får direkte besked om udfaldet af behandlingen ultimo juni 2020.
Ansøgningen sendes via mail til forskning@sparnordfonden.dk

Spar Nord Fonden
Hadsundvej 20, 1.
9000 Aalborg
Telefon 25 27 09 00

