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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 5 millioner kr. til etablering af nationale tværfaglige miljøer og -
netværk indenfor kræftområdet, samt udvikling af national, tværfaglige kompetencegivende initiativer blandt 
kræftforskere og klinikere. 
 
Det kan eksempelvis dreje sig om: 

 Forberedelse af nationale og multidisciplinære investigator-initierede studier 
 Afholdelse af nationale kongresser, kurser, webseminar og symposier inden for kræftrelaterede 

emner 
 Før-ansøgningsprocesser, eksempelvis coaching eller speeddating 
 Udvikling af nationale, tværfaglige kompetencegivende initiativer, herunder e-læring 
 forberedende møder/netværk med henblik på "centerdannelser" af tværfaglig og national 

karakter 
 Aktiviteter i nationale, tværfaglige netværk 
 Udbredelse af viden om specifikke emner på tværs af landet (fx tumor biologi eller 

kræftbehandling for forskere og administratorer), fx i form af rejsehold, der rejser rundt i 
Danmark og afholder tværfaglige kurser i nye behandlingsmetoder 

 Forberedelse af store ansøgninger til nationale og internationale projekter indenfor DCCC's 
virkefelt  

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 
 Involvere mindst 3 hospitaler/regioner og/eller 2 universiteter 
 være åben og annonceres på DCCC's hjemmeside 
 være klart beskrevet med formål og målgruppe 

Der kan ikke søges støtte til forskningsprojekter, udgifter til transport internt i Danmark, overhead 

(husleje, lys, vand m.v.) samt udgifter, der er afholdt før ansøgningstidspunktet.  
 
Praktisk information 
Det elektroniske ansøgningsskema kan findes via vores hjemmeside www.dccccancer.dk/sog-stotte/ . 
Der kan ansøges om op til 200.000 kr. til én aktivitet. 
 
Ansøgningsfrister er den 21. januar 2018. 
 
Der vil være yderligere tre muligheder for at indsende ansøgninger i 2018.  
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