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OPSLAG – Søg støtte til DCCC’s indsatsområder   
 

 
DCCC skal styrke det nationale tværfaglige samarbejde indenfor kræftforskning og -behandling, fremme 
hurtigere omsætning af forskningsresultater til klinisk praksis i hele landet og forbedre kræftforskernes 
muligheder for at tiltrække store eksterne forskningsbevillinger. 
 
Styregruppen for DCCC har reserveret op til 2,5 millioner kr. til etablering af nationale tværfaglige miljøer og -
netværk indenfor kræftområdet, samt national tværfaglig kompetenceudvikling blandt kræftforskere og 
klinikere. 
 
Det kan eksempelvis dreje sig om: 

 forberedende møder/netværk med henblik på "centerdannelser" af tværfaglig og national 
karakter 

 aktiviteter i nationale tværfaglige netværk 

 før-ansøgningsprocesser, eksempelvis coaching eller speeddating 
 forberedelse af store ansøgninger til nationale eller internationale projekter indenfor DCCC 

virkefelt 
 forberedelse af nationale og multidisciplinære investigator initierede studier 
 afholdelse af nationale kongresser, kurser, webseminar og symposier inden for kræftrelaterede 

emner 
 udvikling af nationale tværfaglige kompetenceudviklende initiativer, herunder e-læring 
 udbredelse af viden om specifikke emner på tværs af landet (f.eks. tumor biologi eller 

kræftbehandling for forskere og administratorer), f.eks. i form af rejsehold der kan rejse rundt i 
Danmark og afholde tværfaglige kurser i nye behandlingsmetoder 

For at komme i betragtning skal aktiviteten  
 involvere flere specialer og/eller discipliner, og/eller bygge bro mellem basal og klinisk 

forskning 
 være national, det vil sige involverede partnere øst og vest for Storebælt, samt mindst 3 

hospitaler/regioner og/eller 2 universiteter 
 være åben og annonceres på DCCCs hjemmeside 
 være klart beskrevet med formål og målgruppe 

Der kan ikke søges støtte til administrationsgebyr og overhead (husleje, lys, vand m.v.) og lignende, 

samt udgifter, der er afholdt før ansøgningstidspunktet.  
 
Praktisk information 
Ansøgningen skal indeholde en projektbeskrivelse (maks. 2 A4 sider), beskrivelse af ansøger og de 
deltagende parter (maks. 1 A4 side) og et budget. Der kan ansøges om op til 200.000 kr. 
Ansøgningsskemaet kan rekvireres ved at kontakte DCCC's sekretariat på DCCC.Ansoegning@rm.dk.  
 
Ansøgningen sendes i én pdf fil til DCCC.Ansoegning@rm.dk. Næste ansøgningsfrist er 1. november 
2017, og der kan efterfølgende ansøges om støtte fire gange årligt i forbindelse med møder i 
styregruppen for DCCC.  
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