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Dette opslag er et tillæg til Danmarks Frie Forskningsfonds (DFF) opslag E2019 & F2020 med beskrivelse af Inge Lehmann-programmet. Fonden anbefaler, at opslaget læses sammen med DFF’s opslag af
frie forskningsmidler E2019 & F2020.
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INDLEDNING

Som en del af den politiske aftale af 6. november 2019 om fordeling af forskningsreserven i 2020 er
der afsat 19,7 mio. kr. til et nyt Inge Lehmann-program. Det fremgår af aftalen, at programmet skal
styrke talentudviklingen i dansk forskning ved at fremme en mere ligelig kønssammensætning af
forskningsmiljøerne i Danmark.
Med dette tillæg til DFF´s opslag af frie forskningsmidler E2019 & F2020 inviteres til ansøgninger til
Inge Lehmann-programmet. Der findes en engelsk oversættelse af opslaget. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem de to udgaver, er det den danske udgave, der er gyldig.
Inge Lehmann-programmet udbydes af alle råd i DFF og kan kun søges samtidig med en ansøgning til
Sapere Aude: DFF-Forskningsleder.

OVERSIGT OVER INGE LEHMANN-PROGRAMMET
Program

Beløbsramme

Udbydende råd og
ansøgningsfrist

Behandlingstidspunkt

Tidligste og seneste
startdato for projektet

Inge Lehmann

Mellem 2,2 og 3,4 mio. kr.
ekskl. overhead

Alle råd:
26. marts 2020 kl. 12:00

November 2020

Tidligst: 1. januar 2021
Senest: 1. december 2021
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BESKRIVELSE AF PROGRAMMET
2.1 FORMÅL
Inge Lehmann-programmet er en del af den politiske aftale af 6. november 2019 om fordeling af forskningsreserven i 2020.
Det fremgår af aftalen, at formålet med det særlige Inge Lehmann-program er at styrke talentudviklingen i dansk forskning ved at fremme en mere ligelig kønssammensætning af forskningsmiljøerne
i Danmark. Programmet er åbent for alle fagområder, og for både mænd og kvinder, men gennem
dispensation efter ligestillingslovens § 3 vil DFF som udgangspunkt vælge kvindelige ansøgere over
mandlige i tilfælde af lige kvalifikationer mellem to ansøgere, dog således at der foretages en objektiv
vurdering, hvor der tages hensyn til alle særlige kriterier vedrørende ansøgerne, uanset køn.
Der er i 2020 i alt afsat 19,7 mio. kr. inkl. overhead til programmet.
En Inge Lehmann-bevilling kan være på mellem 2,2 mio. kr. og 3,4 mio. kr. ekskl. overhead. Der
forventes givet 4 - 6 bevillinger i 2020. En Inge Lehmann-bevilling gives som en ekstra bevilling til
modtagere af en Sapere Aude: DFF-Forskningsleder-bevilling, som har et helt særligt potentiale for
forskning og forskningsledelse på allerhøjeste internationale niveau.
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2.2 OM ANSØGER
En Inge Lehmann-bevilling kan kun søges samtidig med en ansøgning til Sapere Aude: DFF-Forskningsleder. Inge Lehmann-bevillingerne skal styrke talentudviklingen i dansk forskning. Målgruppen
er de allerdygtigste yngre forskere, typisk på adjunkt- eller lektorniveau, som udfører forskning på
allerhøjeste internationale niveau, og som gennem ledelse af en forskergruppe kan udvikle deres potentiale som excellent forskningsleder.
En Inge Lehmann-bevilling skal bidrage til en væsentlig styrkelse af dine muligheder for fremtidig
ansættelse som professor på en dansk forskningsinstitution. Gennem dispensation efter ligestillingslovens § 3 vil DFF som udgangspunkt vælge kvindelige ansøgere over mandlige i tilfælde af lige kvalifikationer mellem to ansøgere, dog således at der foretages en objektiv vurdering, hvor der tages hensyn til
alle særlige kriterier vedrørende ansøgerne, uanset køn, jf. vurderingskriterierne der fremgår af afsnit
3 i DFF´s opslag af frie forskningsmidler E2019 & F2020.
Du skal som ansøger til Sapere Aude: DFF-Forskningsleder og Inge Lehmann-programmet ved ansøgningsfristens udløb have opnået ph.d.-graden eller opnået kvalifikationer, der kan sidestilles med
den (f.eks. positiv adjunktbedømmelse) inden for de seneste 8 år. Den præcise dato for opnåelse af
ph.d.-graden, som den fremgår af underskriften på ph.d.–beviset, skal fremgå af ansøgningsblanketten i e-grant (se afsnit 4.3.5. i DFF´s opslag af frie forskningsmidler E2019 & F2020 for beregning af
ph.d.-alder under hensyntagen til barselsorlov m.v.).
Der stilles ikke krav til nationalitet, men du skal have en aftale med en dansk forskningsinstitution om
ansættelse i hele projektperioden.

2.3 OM ANSØGNINGEN
Bevillingen kan kun søges samtidig med en ansøgning om en Sapere Aude: DFF-Forskningsleder-bevilling. Du skal i Inge Lehmann-ansøgningen alene gøre rede for de ekstra aktiviteter, du vil gennemføre, hvis du også får en Inge Lehmann-bevilling. Det er således vigtigt, at din ansøgning til Sapere Aude:
DFF-Forskningsleder kan stå alene og ikke er afhængig af, at du samtidig får en Inge Lehmann-bevilling.
En bevilling kan anvendes samtidig med en Sapere Aude: DFF-Forskningsleder-bevilling inden for en
samlet periode på op til 4 år. Bevillingen kan også have et delvist tidsmæssigt overlap med bevilling til
en Sapere Aude: DFF-Forskningsleder, således at en Sapere Aude: DFF-Forskningsleder-bevilling og
Inge Lehmann-bevilling samlet kan være på op til 5 år.
Du skal udarbejde en ambitiøs og realistisk forskningsplan, hvoraf det tydeligt fremgår, hvordan en
Inge Lehmann-bevilling, som et ekstraordinært supplement til en Sapere Aude: DFF-Forskningsleder-bevilling, vil kunne bidrage til at give et væsentligt løft til dine forskningsleder-kompetencer og din
forskerkarriere med en excellent international profil.
Der lægges stor vægt på, at du som ansøger planlægger at deltage i internationale forskningsaktiviteter
og målrettet arbejder på at styrke dine lederkompetencer, f.eks. gennem lederudviklingsforløb. Du skal
beskrive, hvilke konkrete aktiviteter du planlægger, og herunder hvilke tiltag du vil prioritere i forhold
til ledelse af din forskergruppe.
Du kan søge om midler til indlejrede ph.d.- og postdoc-stipendier, når disse er velintegrerede og
udfylder en tydelig, selvstændig funktion i forskningsprojektet. Postdoc-kandidater skal have opnået
ph.d.-graden eller have opnået kvalifikationer, der kan sidestilles med den (f.eks. positiv adjunktbedømmelse) inden for de seneste fire år før udløbet af DFF-ansøgningsfristen (se afsnit 4.3.5. i DFF´s
opslag af frie forskningsmidler E2019 & F2020 for beregning af ph.d.-alder under hensyntagen til
barselsorlov m.v.).
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Når du søger om forskningsmidler til ph.d.-stipendier, skal forholdet mellem seniorforskere og stipendiaters indsats i projektet være tilstrækkeligt balanceret, så alle opførte deltagere har en konkret rolle
i projektarbejdet. Du skal redegøre for den påtænkte rekrutteringsproces, hvis du i ansøgningen søger
om midler til unavngivne ph.d.-studerende og/eller unavngivne postdocs.

2.4 BILAG
Da ansøgningen behandles samtidig med ansøgningen til Sapere Aude: DFF-Forskningsleder, skal der
kun vedlægges bilag, som ikke allerede indgår i din ansøgning om en Sapere Aude: DFF-Forskningsleder-bevilling.
Der skal vedlægges følgende bilag:
• Projektbeskrivelse på højst 3 A4-sider (inkl. evt. figurer, tabeller m.m.) ekskl. evt. supplerende
referencer/litteraturliste i forhold til Sapere Aude: DFF-Forskningsleder-ansøgningen. Du skal
anvende DFF´s projektbeskrivelsesskabelon, som du kan finde på dff.dk/ansogning/skabeloner.
Du skal bruge Times New Roman, skriftstørrelse 12, mindst 2 cm margen til højre, venstre, top og
bund og en linjeafstand på 1,5. DFF´s projektbeskrivelsesskabelon er sat op, så den opfylder disse
krav. Tabeller, figurtekster og eventuelle fodnoter skal være læsbare ved anvendelse af skriftstørrelse 10 og linjeafstand 1.
• Budget for Inge Lehmann-projektet. Du skal anvende den budgetskabelon, der gælder for Inge
Lehmann-programmet. Budgetskabelonen kan downloades i e-ansøgningsblanketten. Den findes
kun på engelsk. Når budgettet er udarbejdet, skal det uploades til ansøgningsblanketten i e-grant
under trinnet ”Upload budget”. DFF´s generelle regler for budgetter, som også gælder for Inge
Lehmann-programmet, finder du i afsnit 4.3.7 i DFF´s opslag af frie forskningsmidler E2019 &
F2020.
• Dokumentation fra den ansættende forskningsinstitution om ansættelse i hele projektperioden.
• Budgetunderskrift med ansættelsesinstitutionens bekræftelse af budget og værtskab på skabelonen
”DFF budgetunderskrifter” (se afsnit 4.3.8 i Danmarks Frie Forskningsfonds opslag af frie forskningsmidler E2019 &F2020).
• CV og publikationsliste for evt. VIP deltagere, der søges løn til, og som ikke allerede indgår i Sapere Aude: DFF-forskningsleder-ansøgningen.
• For eventuelle ph.d.-stipendier, der ikke allerede indgår i Sapere Aude: DFF-forskningsleder-ansøgningen, og som ønskes besat med navngivne personer skal vedlægges karakterudskrift/eksamensbevis, CV og eventuelle publikationslister.
• For eventuelle navngivne postdocs, der ikke allerede indgår i Sapere Aude ansøgningen, skal
følgende bilag vedlægges: CV, publikationsliste og ph.d.-bevis. Eller sekundært dokumentation
for: a) afhandling er antaget til forsvar, b) positiv adjunktbedømmelse, c) kvalifikationer svarende
til ph.d.-niveau er opnået på anden måde eller d) erklæring fra vejleder om forventet aflevering af
ph.d.-afhandlingen inden for 6 måneder efter ansøgningsfristen (ph.d.- studerende).
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VURDERING OG VURDERINGSKRITERIER

Ved bedømmelse af din ansøgning inddrager DFF de vurderingskriterier, der fremgår af afsnit 3 i DFF’s
opslag af frie forskningsmidler E2019 & F2020.

GENERELLE KRAV TIL DIN ANSØGNING

Inge Lehmann-programmet kan kun søges samtidig med Sapere Aude: DFF-Forskningsleder. Der
gælder samme generelle krav til en Inge Lehmann-ansøgning. Kravene til en ansøgning til Sapere
Aude: DFF-Forskningsleder fremgår af afsnit 4 i DFF’s opslag af frie forskningsmidler E2019 & F2020.
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Der skal udarbejdes en selvstændig ansøgning i e-grant til Inge Lehmann-programmet. Da ansøgningerne behandles samlet, skal der dog ikke vedlægges bilag, som allerede er vedlagt ansøgningen til
Sapere Aude: DFF-Forskningsleder.
Den særlige projektbeskrivelse til Inge Lehmann-programmet skal, ligesom projektbeskrivelsen til
Sapere Aude: DFF-Forskningsleder, skrives på engelsk. Som en del af ansøgningsblanketten skal du
dog anføre sagsnummeret på din ansøgning til Sapere Aude: DFF-Forskningsleder. Du kan derfor først
indsende Inge Lehmann-ansøgningen, når du har indsendt din Sapere Aude: DFF-Forskningsleder-ansøgning.
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BEHANDLING AF DIN ANSØGNING

Kravene, for at din ansøgning bliver realitetsbehandlet, er de samme som kravene for realitetsbehandling af din ansøgning til Sapere Aude: DFF-Forskningsleder og fremgår af afsnit 5.1 i DFF´s opslag af
frie forskningsmidler E2019 & F2020.
Ansøgninger til Inge Lehmann-programmet vil blive behandlet sammen med de ansøgninger til Sapere
Aude: DFF-Forskningsleder, som efter første behandling i rådene sendes i ekstern bedømmelse, jf. afsnit 5.4 i DFF’s opslag af frie forskningsmidler E2019 & F2020. Ansøgningerne til Inge Lehmann-programmet behandles i oktober måned sammen med de ansøgninger til Sapere Aude: DFF-Forskningsleder, som har været i ekstern bedømmelse. Et antal ansøgere vil herefter blive inviteret til interview
med henblik på, at fonden i november kan tage stilling til, hvilke ansøgere der får en Sapere Aude:
DFF-Forskningsleder-bevilling, og hvilke af disse bevillingsmodtagere der desuden får en Inge Lehmann-bevilling. Processen for behandling af ansøgninger i DFF fremgår af afsnittene 5.3 - 5.7 i DFF’s
opslag af frie forskningsmidler E2019 & F2020.
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DIT ANSVAR SOM ANSØGER

Dit ansvar som ansøger er det samme som for din ansøgning til Sapere Aude: DFF-Forskningsleder og
fremgår af afsnit 6 i DFF’s opslag af frie forskningsmidler E2019 & F2020.

HJÆLP TIL DIN ANSØGNING

Mulighederne for at få hjælp til din ansøgning fremgår af afsnit 7 i DFF’s opslag af frie forskningsmidler
E2019 & F2020.
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