Vejledning til ansøgning om seed money - Sydafrika
Hvis du vil ansøge om seed money til etablering af samarbejde med University of Cape Town eller
Witwatersrand University, Johannesburg er det afgørende, at du foreslår et samarbejde, der er
ligeværdigt og indeholder elementer af både forskning og uddannelse. Det betyder at en
forsker/underviser på AU skal have identificeret et forskningsprojekt som kun – eller med betydelig
fordel - vil kunne gennemføres med en sydafrikansk partner.
Initiativet støtter match-making og initiering af værdifulde forskningssamarbejder, og både for AUpartneren og partneren fra Wits/UCT skal udbyttet være større end ved blot at udføre et
selvstændigt projekt i hvert sit land.
Du skal som ansøger angive gode muligheder for at tiltrække eksterne fondsmidler til det videre
samarbejde.
Man kan søge om midler til at forberede etablering af samarbejde. Herunder hører rejse- og
opholdsudgifter, mødeudgifter til symposium eller workshop.
Ansøgning om dækning af udgifter til forskning eller uddannelse kan ikke imødekommes.
Hvordan søger man?
Hvis du allerede har en identificeret samarbejdspartner, skal du beskrive det hidtidige og ønskede
samarbejde med angivelse af muligheder ved et udbygget samarbejde. Styrkepositioner ved AU og
den sydafrikanske partner skal kort omtales, og det/de påtænkte projekt(er) beskrives kort.
Endelig skal der kort gøres rede for anvendelse af de ansøgte midler med tidsramme for
anvendelsen.
Hvis du ikke har en identificeret samarbejdspartner, kan du kontakte en af de to prodekaner med en
kort beskrivelse af den samarbejdsprofil, du eftersøger. En af prodekanerne tager derefter kontakt
til Wits/UCT for at identificere, hvem det kan være relevant at sende en ansøgning om seed money
sammen med.
Krav til ansøgningen
Du ansøger ved at udfylde ansøgningsskemaet.
Ansøgningen skal indsendes elektronisk eller pr brev af en AU-ansat forsker til prodekan Jan Ifversen
eller prodekan J. Michael Hasenkam senest 1. december 2014 – se kontakt-information nedenfor.
Ansøgninger behandles løbende. Bevilgede midler skal anvendes inden 1. januar 2015 og en kort
rapport (max 1 A4 side) skal indleveres til én af de to prodekaner senest 1. februar 2015.
Kontaktinformation:
Prodekan Jan Ifversen, Arts
Ndr. Ringgade 1, 8000 Aarhus C
Bygning 1431
E-mail: jif@au.dk
Tlf: 40 18 48 18

Prodekan J. Michael Hasenkam, Health
Ndr. Ringgade 1, 8000 Aarhus C
Bygning 1431
E-mail: Hasenkam@sun.au.dk
Tlf: 40 91 36 16

