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Augustinus Fonden ønsker at bidrage til at øge 
forskningen i kulturarv i Danmark med en fokuseret 

indsats. Det er et mål, at indsatsen kan gøre en 
forskel for forskningsinstitutionerne og forskningen i 

kulturarv samt øge det tværfaglige samarbejde. 

FORSKNING I KULTURARV
Ansøgningsopslag 2023
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Indsats for forskning i kulturarv 
Augustinus Fonden har afsat op til 30 mio. kr. årligt i perioden 2021-2023 til støtte til forskning i 
kulturarv. 

Formål
Augustinus Fonden ønsker at bidrage til at højne forskningsniveauet og øge indsatsen for 
forskningen i kulturarv i Danmark med en fokuseret indsats. Det er et mål, at indsatsen skal gøre 
en forskel for forskningsinstitutionerne og forskningen i kulturarv samt at indsatsen styrker 
samarbejdet mellem kulturinstitutioner og universiteter.   

Forskningsfelt
Der kan søges støtte til humanistiske forskningsprojekter, der bidrager til bevaring, 
tilgængeliggørelse og forståelse af vores fælles kulturarv. Augustinus Fonden har særligt fokus 
på at støtte vidensopbygning inden for de uddelingsområder, som er centrale i fondens 
filantropiske strategi: 

• kulturhistorie i bredeste forstand, 
• arkæologi,
• musik, 
• scenekunst, 
• billedkunst, 
• litteratur og 
• klassiske sprog samt sprog fra den oprindelige nordiske sprogkreds, når denne forskning 

bidrager til forståelsen af kulturarven. 

Støtten gives til teoretiske og praksisorienterede forskningsprojekter, samt forskningsprojekter, 
der anvender eller udvikler naturvidenskabelige metoder til brug for kulturarvsforskningen. 

Kriterier
Forskningsprojekter med et højt kvalitetsniveau, med forskningsmæssig fornyelse og en klar 
formidlingsprofil støttes. Det forudsættes, at projekterne er integreret i og strategisk centrale for 
en etableret forskningsinstitution, og at alle samarbejdspartnere dokumenterer deres 
engagement i projekterne. 

I vurderingen vil der blive lagt vægt på: 
• projektets videnskabelige indhold ift. teori, metode og empiri
• international forskningshøjde 
• projektstyrke og gennemførlighed 
• faglige potentiale og relevans for forskningsfeltet/faget. 
• en klar strategi for formidling til akademiske peers såvel som en bredere formidling
• projektets potentiale og relevans for den ansøgende institutions forskningsstrategi 
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Hvem kan søge støtte til kulturarvsforskning hos Augustinus Fonden
Augustinus Fondens midler til kulturarvsforskning kan søges af personer tilknyttet professionelle 
forskningsinstitutioner i Danmark. Dansk forankring er et krav. Nationalt og internationalt 
samarbejde ses gerne. 

Fonden prioriterer projekter, hvor der er involveret flere nationale og tværsektorielle 
samarbejdspartnere. 

Ph.d.- og postdoc-projekter kan støttes, når de er funderet i et etableret forskningsmiljø og søges 
som en del af et større projekt. Individuelle projekter eller ph.d.-forløb, der ikke er forankret i en 
forskningsinstitution støttes ikke. 

Støttebeløb
Fonden opfordrer til ansøgninger til projekter med en flerårig projektperiode. Fonden sigter mod 
at uddele støttebeløb i intervallet 0,5 til 5 mio. kr. per ansøgning. I prioriteringen af den samlede 
pulje kan der blive tale om at støtten udmøntes som delbevillinger. Fonden ser gerne overvejelser 
om eventuel medfinansiering fra ansøger og partner institutioner beskrevet i finansieringsplanen. 

Bedømmelse af ansøgningerne 
I bedømmelsen af forskningsansøgningerne inddrager Fonden et rådgiverudvalg bestående af 
en gruppe forskere og fagpersoner inden for kulturarvsforskningen, der har indsigt i såvel det 
nationale som det internationale forskningsområde, der falder inden for fondens støttefelt. 
Rådgiverne bidrager med en faglig bedømmelse af modtagne relevante ansøgninger til brug for 
bestyrelsens beslutning om midlernes fordeling. 

Rådgivningsudvalget fremgår af fondens hjemmeside. 

Fakta 
Fonden har afsat en pulje på op til 30 millioner kroner pr. år i perioden 2021-2023, i alt 90 
millioner kroner. 

Puljen vil blive opslås én gang årligt – henholdsvis i foråret 2021, 2022 og 2023.  

Ansøgningsproces
Der kan indsendes ansøgninger til fonden i perioden onsdag d. 1. februar 2023 til mandag d. 
15. maj 2023 kl. 12.00. 

Ansøgere kan forvente svar på deres ansøgning i 4. kvartal 2023.

Se vejledning på Augustinus Fondens hjemmeside for uddybning af opslaget og hjælp til 
indhold i ansøgning. Du kan i øvrigt i det digitale ansøgningsskema finde en trinvis vejledning i, 
hvordan du udfylder skemaet.


