
Aktive opslag med midler til forskning relateret til covid -19 
 

Deadline Fond og hjemmeside Bemærkninger 

Løbende Lundbeckfonden 
http://kortlink.dk/25cbw 

LUF bevilger 30 mio. kr. til målrettet indsats mod ny co- 
ronavirus. Der kan søges til forskningsprojekter (maks. 5 
mio. kr. pr. projekt) skal have et patientnært fokus. 
Målet er, at projekterne skal kunne have umiddelbar effekt i 
den akutte situation og skal derfor kunne igangsættes med 
det samme. Der kan forventes svar i løbet af 48 timer. 

Løbende Novo Nordisk Fonden 
http://kortlink.dk/25cvr 

NNF afsætter 50 mio. kr. til akutindsats mod corona-virus i 
Danmark. Der kan bl.a. søges til videnskabelige projekter 
(maks. 5 mio. kr. pr. projekt), der tester nye behandlinger, 
teknikker/teknologier eller forebyggende tiltag, der med 
hurtig virkning kan benyttes til at håndtere sundheds-
systemets udfordringer i den aktuelle situation. Der kan 
forventes svar inden for 48 timer. 
 
 
 

Løbende Novo Nordisk Fonden 
http://kortlink.dk/25ccd 

NNF bevilger 50 mio. kr. til støtte af projekter, der søger at 
afbøde de sundhedsmæssige konsekvenser af coronavirus 
(COVID-19) epidemien i Danmark. Der kan bl.a. søges til 
videnskabelige projekter (maks. 5 mio. kr. pr. projekt), der 
tester nye behandlinger, teknikker/teknologier eller 
forebyggende tiltag, der med hurtig virkning kan benyttes til 
at håndtere sundhedssystemets udfordringer i den aktuelle 
situation. Ansøgningerne vurderes løbende indtil puljen er 
tom (dog senest medio juni 2020). Der kan forventes svar i 
løbet af få dage. 

31-03-2020 IMI2 - Call 21 
http://kortlink.dk/25cca 

MI2 – Call 21 on the coronavirus was launched on 3 March 
2020. The scope of the call is broad and proposals must 
address one of the following objectives: 
1) development of antivirals as well as other types of 
therapeutics to address a rapid response to the current 
COVID-19 outbreak; 2) development of therapeutics to 
address the current and/or future coronavirus outbreaks; 3) 
development of diagnostics, ensuring rapid evaluation of 
candidates based on existing technologies; 4) development 
of fast and reliable tools that go beyond the state of the art 
for detection of COVID-19 carriers and symptomatic 
individuals suspected of COVID-19 infection. NB: Preventive 
vaccines are specifically excluded from the scope of the call. 
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Innovationsfonden 
http://kortlink.dk/25ew5 

Innovationsfonden afsætter 50 mio. kr. (ekstraordinært 
Grand Solutions-opslag), som skal være med til at fi- 
nansiere forsknings- og innovationsløsninger, der kan 
reducere skadevirkningerne af pandemien for befolk- 
ningen, sundhedsvæsenet, erhvervslivet og samfunds- 
økonomien. 

 
Ansøgningen skal være kort og præcis. Der lægges vægt på 
løsning og metoder, værdiskabelsen, effektiviteten og 
implementering. Desuden lægges der vægt på, at projektets 
aftagere og kerneinteressenter enten er med til at forme 
projektet, deltager i projektet eller på anden vis er direkte 
involveret i projektet. 

 
Ansøgere kan eksempelvis være sundhedsprojekter, der kan 
sikre bedre diagnosticering, håndtering og/el- ler behandling 
af COVID-19-patienter. Det kan også være humanistiske og 
samfundsvidenskabelige projekter, der kan bidrage med 
værdifuld viden relateret til f.eks. adfærd, incitamenter, 
regulering og markeds- forhold for at afhjælpe virkningen af 
COVID-19 i Danmark. 
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