Riisfort Fonden
C/O R. Riisfort A/S
Eddwin Rahrs Vej 96
DK-8220 Brabrand
www.riisfort.dk

Uddrag af vedtægter for Riisfort Fonden.

CVR-nummer 19945898

§1

Fondens navn er Riisfort Fonden.

§2

Fondens formål er:
At yde støtte til undervisning og forskning indenfor lægevidenskaben eller hermed ligestillede
formål til forbedring af folkesundheden. Berettiget til at modtage støtte er Aarhus Universitet
og Aarhus Universitetshospital.
Bestyrelsen afgør i hvert enkelt tilfælde, hvorledes støtten skal ydes og skal sikre sig, at den
anvendes i overensstemmelse med formålet.
Støtten kan ydes til ansøgere, men også gives uden ansøgning.

§3

Fondens hjemsted er Aarhus.

Yderligere information:
Bestyrelse:

Koncerndirektør Ole P. Kristensen (formand)
Advokat Lars Grøngaard
Direktør Christian Ferguson Toft

Adresse:

Riisfort Fonden
C/O R. Riisfort A/S
Edwin Rahrs Vej 96
8220 Brabrand
Evt. spørgsmål sendes til riisfort@riisfort.dk.

Bestyrelsen for Fonden har fastlagt følgende betingelser for at søge om støtte:
1)

Der ydes kun støtte til projekter, hvor projektlederen har gennemgået en forskeruddannelse,
d. v. s. som minimum har en ph. d. grad. Desuden gøres opmærksom på, at fonden ikke
yder støtte til aflønning af kandidat- og ph.d. studerende, der deltager i projektet.

2)

Ansøgninger sendes direkte til Fonden i 4 eksemplarer.

3)

Ansøgninger behandles 2 gange om året.

4)

Ansøgningsterminerne ligger henholdsvis 1. marts & 1. september, som ligeledes anses
som deadline for modtagelse af ansøgninger.

5)

Ansøgningen skal indeholde:

6)

Ansøgningen må gerne være på engelsk, dog bør lægmandsbeskrivelsen være på dansk.

Lægmandsbeskrivelse af projektet (max. 1 A4 side)
Budget
CV
Detaljeret beskrivelse af projektet
Kontaktoplysninger (herunder mailadresse)

Såfremt Fonden yder støtte til et projekt, påhviler det modtageren, at indrykke en annonce i Århus
Stiftstidende samt Jyllandsposten.
Ansøgninger der ikke er udfærdiget i henhold til ovenstående, vil blive returneret. Bemærk venligst, at Fonden
ikke behandler ansøgninger, der er fremsendt som e-mail eller pr. fax.
Ansøgerne kan forvente at modtage svar senest 2 1/2 måned efter ansøgningsfristen, såfremt
ansøgningen findes egnet til støtte.

