
  

 

 

, Center for Regional 
Udvikling 
Enheden for Forskning 
Innovation 

 

Kongens Vænge 2 

3400 Hillerød 

 

  

Telefon +45 38 66 50 00   

          Web www.regionh.dk   

  

 

Dato: 6.oktober 2017 

 

  

 

 

 
 

Nedenstående liste dækker over nogle af de største fonde, hvor regionen på nuværende tids-

punkt kender fondenes indstilling til overhead. Listen vil således blive udbygget på baggrund af 

oplysninger fra fondene selv og fra forskerne. Hvis fonden ikke står på listen, eller du har op-

lysninger/spørgsmål om overhead, er du velkommen til at kontakte jura teamet i Center for 

Regional Udvikling på e-mail: stb-kontrakter@regionh.dk   

Som forsker skal du altid søge om størst mulig overhead indenfor den sats, som den enkelte 

fond har besluttet. Det vil sige, at hvis der i en fonds bestemmelser står, at de giver max 20 % i 

overhead – så skal du som forsker altid søge om de 20 % til overhead. Har fonden ikke define-

ret en fast overheadsats, skal vores forskere, som udgangspunkt for den videre dialog, søge om 

en overheadsats således at overhead udgør 18 % af den samlede bevilling jf. retningslinjerne 

(se link nedenfor). Det betyder dog, at fonden i dialogen med dig reelt kan nå frem til, at der 

ikke afsættes midler til overhead. Den bevilgede overhead (uanset procentsats) trækkes som 

udgangspunkt til hospitalet fra projektet. Se nærmere 

https://intranet.regionh.dk/regi/organisation/%C3%B8konomi/regnskaber/forskningsadminist

ration/Sider/Overhead-p%C3%A5-eksternt-finansieret-forskning.aspx  

 

 

 

Statslige fonde 

 
Nr. Fondens navn Ja Nej Hvor meget i pro-

cent? 
Særlige be-
mærkninger 

1 Det Frie Forskningsråd X  3,1 % Når det er et 
hospital. 

2 Grundforskningsfonden  
(Center of Excellence) 

X  3,1 % Når det er et 
hospital. 

3 Innovationsfonden X   3,1 %   Når det er et 
hospital. 
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OVERSIGT OVER FONDES SATSER TIL OVERHEAD 
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Patientforeninger  

Nr. 

 

Fondens navn Ja Nej Hvor meget i pro-
cent? 

Særlige bemærk-
ninger 

4 
 

Børnehjerteforeningen 
 

       X  Fra fondens 
hjemmeside: 
”Administrations-
gebyrer  
Hjerteforeningens 
midler må ikke 
anvendes til ad-
ministrationsge-
byrer eller andre 
typer af “over-
heads” i  statslige, 
regionale eller 
kommunale insti-
tutioner.” 

5 Hjerteforeningen      X  Fra fondens 
hjemmeside: 
”Administrations-
gebyrer:  
Hjerteforeningens 
midler må ikke 
anvendes til ad-
ministrationsge-
byrer eller andre 
typer af “over-
heads” i  statslige, 
regionale eller 
kommunale insti-
tutioner.” 
 

6 Lungeforeningen 
 

 X   

7 Kræftens Bekæmpelse 
(Kræftens Bekæmpelse 
har flere støttemulighe-
der (Længerevarende 
udlandsophold 
(KBVU)/Forberedelsessti
pendier (KBPF)/Knæk 
Cancer/ 

 X  For alle områder 
er det præciseret 
i  formkravene, at 
KB ikke bidrager 
med overhead. 

8 Scleroseforeningen  X  Står præciseret i  
deres vejledning 
til  støtte. 
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Virksomhedsfonde 

Nr. Fondens navn Ja Nej Hvor meget i pro-
cent? 

Særlige bemærk-
ninger 

9 
 

A.P. Møller og Hustru 
Chastine Mckinney Møl-
ler Fond 
 

 X    

10 Augustinus Fonden 
 

 X   

11 Axel Muusfeldts Fond 
 

   Det afhænger af 
projektet, hvor-
dan overhead 
støttes. 

12 Carlsberg Fondet 
 

 X   

13 Det Obelske Familiefond 
 

 X   

14 HarboeFonden 
 

 X   

15 Lundbeck Fonden 
 

 X   

16 Novo Nordisk Fonden 
 

 X   

17 TrygFonden 
 

X  Maks. 5 %  

18 VeluxFonden  
 

X     Maks. 5 %  

19 Villum Fonden X     15 % Ved Young Inve-
stigator Grant 
(15% til Værtsin-
stitut)  

20 Danske Bank Fond   X   

21 Nordea Fonden X   Det afhænger af 
projektet, det 
kan f.eks. indgå i 
uddelingen af 
fondsmidler  

22 Spar nord Fonden  X   
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Private fonde / i øvrigt 

Nr. Fondens navn Ja Nej Hvor meget i pro-

cent? 

Særlige bemærk-

ninger 

23 

 

Arvid Nilssons Fond X   Står på fondens 

hjemmeside 

24 Carl og Ellen Hertz’ legat 
til dansk læge- og natur-

videnskab 

X   Beløbets størrelse 

vil  afhænge af be-

vil lingsstørrelsen, 

og det samlede 

beløb vil sjældent 

være mere end 

50.000 kroner. 
25 Dansk Kræftforsknings 

Fond 
 

 X   

26 Helsefonden 

 

X              Maks. 20 %  

27 Knud Højgaards Fond 
 

 X   

28 Simon Spies Fonden 

 

 X   

29 Tømmerhandler Vilhelm 

Bangs Fond 

X    

30 Direktør In Henriksens 
Fond 

X    

 

 

 

Udenlandske fonde 

Nr. Fondens navn     Ja    Nej Hvor meget i pro-
cent? 

Særlige be-
mærkninger 

31 
 

EU – Horizon2020 
 

X  25 %  - næsten alle 
projekttyper 

Der kan være 
små variationer i 
overhead. F.eks. 
er der undtagel-
ser ved  
Marie S. Curie 

32 Interreg  
(European Territorial 
Cooperation) 

X  15 %  

33 National Institutes of 
Health (NIH, USA) 

X  8 %  

 


