Til modtagere af midler fra
Region Syddanmarks ph.d. eller
forskerkarrierepulje

Sekretariatet for Region Syddanmarks
Forskningspuljer.
Kontaktperson:
Mail forskning.sund@rsyd.dk

22. august 2019

Retningslinjer for udbetaling og slutrapport vedr. bevillinger fra
Region Syddanmarks ph.d.-pulje eller Region Syddanmarks
forskerkarrierepulje
Når bevilling til et forskningsprojekt er besluttet af regionrådet meddeles dette ansøger via e-mail.

Anmodning om udbetaling
Ansøger skal anmode om udbetaling, hvorefter den samlede bevilling overføres til institutionens
mellemregningskonto.
For udbetaling af bevilling skal følgende, i én og samme mail, indsendes til forskning.sund@rsyd.dk:
•

Bilag:
o For ph.d.-pujlen vedlægges indskrivningsbrev fra SDU.
o For forskerkarrierepuljen vedlægges ansættelsesbrev som forsker med angivelse af den
afsatte forskningstid.

•

Skal dine midler overføres til SLB/SVS/SHS/Center for Kvalitet, skal vi ikke bruge et
kontonummer, da midlerne overføres via budgettilpasning. Til gengæld skal du fortælle os,
hvilke år bevillingen anvendes. Det betyder, at din bevilling overføres til SLB/SVS/SHS/Center
for Kvalitet fordelt på år i henhold til din tilbagemelding. Der laves kun overførsel 4 gange årligt
- ultimo april/juni/september/december. Du sender din tilbagemelding ved at besvare denne
mail.

•

Skal dine midler overføres til OUH, skal al kommunikation i relation til overførsel af bevillingen gå
igennem OUH ForskerService (reg.forskerservice@rsyd.dk), herunder også besked om i hvilke år
bevillingen skal anvendes. Du skal derfor kontakte OUH ForskerService, som hjælper dig i den
videre proces. Overførslen sker også her som budgettilpasning 4 gange årligt - ultimo
april/juni/september/december.

•

Skal dine midler overføres til SDU sker overførslen, når I anmoder herom, og vi har modtaget
kopi af indskrivningsbrevet.

Der er i Region Syddanmark fra november 2016 indført periodevis udbetaling af bevillinger fra regionens
forskningspuljer, som tildeles ansatte på sygehusene. I den forbindelse er der kommet krav om, at
bevillingsmodtager skal angive hvilke år bevillingen skal anvendes. Det betyder, at din bevilling overføres
enten april, juni, september eller december og du skal melde tilbage om, hvilke år bevillingen skal
anvendes med angivelse af ønsket fordeling af bevillingen på de enkelte år i projektperioden
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Bevillingen skal hentes senest et år efter, at der er givet tilsagn om støtte.

Forudsætninger for udbetaling
For Region Syddanmarks ph.d.-pulje gælder, at udbetalingen først kan ske når ansøger er indskrevet
som ph.d.-studerende ved SDU, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.
Er der også opnået eller opnås et ph.d.-årsværk fra en pulje på et sygehus i Region Syddanmark, skal
dette meddeles det regionale strategiske forskningsråd på e-mail: forskning.sund@rsyd.dk.
Det er kun muligt både at opnå støtte fra Region Syddanmarks ph.d.-pulje og en forskningspulje på et
sygehus, hvis der er ansøgt om fakultetsstipendium ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet SDU, og
modtaget afslag herpå. Afslaget skal fremsendes som dokumentation til forskning.sund@rsyd.dk.
For Region Syddanmarks forskerkarrierepulje gælder, at udbetalingen først kan ske, når ansøger er
ansat som forsker med forskningstid som bevilliget.

Anvendelse af midlerne
Ph.d.-pulje:
Bevillingen kan anvendes frit inden for de tre år ph.d.-stillingen varer. Bevillingen gives til et års løn evt.
inklusive studieafgift. For ph.d.-puljen gælder, at bevillingen skal være anvendt senest 4 år efter, at
bevillingen er givet.
Forskerkarrierepulje:
Bevillingen gives til dækning af lønudgifter vedr. forskningstid, og skal være anvendt senest 4 år efter, at
bevillingen er givet.

Godkendelser
Ansøger er ansvarlig for, at de relevante godkendelser er opnået inden projektet igangsættes og
midlerne fra ph.d.-puljen og forskerkarrierepuljen anvendes:
I projekter, der medfører videregivelse af patientjournaloplysninger skal der
evt. indhentes tilladelse ved Styrelsen for Patientsikkerhed
jf. sundhedslovens § 46, stk. 2: https://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/rettighederog-pligter/patientjournaloplysninger-til-forskning/
Sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, der medfører intervention på mennesker eller
menneskeligt biologisk materiale skal anmeldes til det videnskabsetiske komitésystem:
http://www.nvk.dk/forsker/naar-du-anmelder/hvilke-projekter-skal-jeg-anmelde
Kliniske forsøg med lægemidler https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/godkendelse/kliniske-forsoeg og
forskningsprojekter, der indebærer klinisk afprøvning af medicinsk udstyr
http://laegemiddelstyrelsen.dk/da/udstyr/klinisk-afproevning skal anmeldes til Lægemiddelstyrelsen.

Øvrige forudsætninger
Det er en forudsætning for den bevilgede støtte, at projektet gennemføres som beskrevet i den indsendte
ansøgning. Region Syddanmark forbeholder sig ret til at kræve hele bevillingen eller dele af denne
tilbagebetalt, hvis projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med ansøgningen eller i
overensstemmelse med de aftaler om ændringer, som er indgået, eller hvis retningslinjer for rapportering
og regnskab ikke overholdes.
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Ændringer
Ved væsentlige ændringer af projektets indhold, projektperioden eller beløbets anvendelse skal det
regionale strategiske forskningsråd kontaktes med henblik på en godkendelse af ændringerne i forhold til
bevillingen. Det er en forudsætning for anmodning om godkendelse af ændringer, at ændringen allerede
er godkendt af relevant myndighed, se afsnittet om godkendelser. Anmodningen indsendes via:
https://form.regionsyddanmark.dk/xform/frontend/NewForm.ashx?alias=Forlaengelse&groupid=2&showTit
le=true&doctype=1
Det kan godkendes, at der skiftes person på ph.d.-studiet, hvis der gives garanti for at ph.d.-projektet, der
er givet bevilling til er uændret. Der skal dog indsendes en anmodning og begrundelse om skifte af person
til bevillingen, og samtidigt gives garanti for at projektet er uændret. Der kan ikke godkendes skifte af
person i bevillinger fra forskerkarrierepuljen, da bevillingen er givet på baggrund af en vurdering af
ansøgers karrieremuligheder m.v.
Restbeløb
For ph.d.-puljen og forskerkarrierepuljen gælder, at støtten alene gives til dækning af lønudgifter til
ansøger. Et evt. restbeløb skal tilbagebetales. Der kan dog i særlig tilfælde gives tilladelse til, at
restbeløbet anvendes til dækning af driftsudgifter i det ansøgte ph.d.-projekt eller til projekter i relation til
midler bevilliget fra forskerkarrierepuljen. Det kræver dog forinden en godkendelse af det regionale
strategiske forskningsråd med angivelse af begrundelse, beløbets størrelse og til hvilke poster restbeløbet
skal anvendes
Alle anmodninger om ændringer og anvendelse af restbeløb skal ske via formular jf.link:
https://form.regionsyddanmark.dk/xform/frontend/NewForm.ashx?alias=Forlaengelse&groupid=2&sho
wTitle=true&doctype=1

Publikationer
Ved udgivelse af resultater omtales, at Region Syddanmark har ydet støtte til projektet.
Rapportering
Ved projektets afslutning udfyldes elektronisk afrapportering og regnskab vedhæftes via link på
hjemmesiden: https://regionsyddanmark.dk/wm228946
Endelig rapportering og regnskab via ovenstående link samt tilbagebetaling af et evt. ikke anvendt del af
det bevilligede beløb, skal finde sted senest 3 måneder efter projektets afslutning.
Regnskabet forventes specificeret på samme måde, som det i ansøgningen anførte budget.
Udover slutrapporten kan det regionale strategiske forskningsråd anmode om statusrapport.
Kontaktinformation
Al kommunikation vedr. bevillingen og udbetaling skal ske til: Det regionale strategiske forskningsråds
sekretariat, Region Syddanmark via e-mail: forskning.sund@rsyd.dk

