Spar Nord Fondens
Ph.d./Postdoc-program
Programmet blev indstiftet i 2018 – og hvert år opfordres og inviteres forskere i Danmark til at søge.
Ansøgninger 2019
Spar Nord Fonden sætter nyt tema for hvert kalenderår – og for 2019 lægges følgende 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. Store multinationale virksomheder bringer deres egne løsninger på
de 17 mål og bruger disse løsninger til at skabe yderligere forretningsmæssig gevinst.
Men hvor disse virksomheder har intellektuel og økonomisk kapital til at ændre verden, har de små og mellemstore virksomheder i mindre grad det samme overskud.
Spar Nord Fonden ønsker at sætte fokus på iværksættere og andre små og mellemstore virksomheders muligheder for at kombinere forretning med et stærkt positivt bidrag til opfyldelse af de 17 verdensmål. Hvordan kan
danske virksomheder i dette segment udvikle processer, produkter og serviceydelser, der har direkte bidrag til
opfyldelse? Hvilke barrierer er der for at skabe en forretning på at løse de grundlæggende samfundsproblemer?
Spar Nord Fonden indbyder hermed til ansøgninger om Ph.d./Postdoc-projekter, der har fokus på at besvare
disse og relaterede spørgsmål. Vi forventer, at projekterne tager udgangspunkt i FN’s rapport ” Better Business,
Better World” – og bidrager til nye indsigter omkring virksomhedernes strategi, samarbejde (inkl. offentlig-privat),
innovation og forretningsmodeller i det, der bliver en grundbetingelse for fremtiden. Projekterne kan involvere
samarbejde med konkrete danske virksomheder eller iværksættere.
Ansøgningen
l skal indeholde en beskrivelse af problemstilling, forskningsmetode, datagrundlag, tidsplan og budget – 		
maksimalt otte sider i alt.
l 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 2019: Onsdag 1. maj kl. 12.00
Ansøgning sendes til: Ansøgningen sendes via mail til forskning@sparnordfonden.dk

