NOTITS
Sydgruppen
Til:

Styrelsen for Internationalt
Udviklingssamarbejde

CC:
Fra:

BFT

Emne:

Styrelsens møde den 6. februar 2008.
Dagsordenspunkt 12
Orientering om forskningsstøtten i
2007

J.nr.:

104.C.100.

Bilag:

6

Dato:

21. januar 2008

Resumé
Der blev i 2007 ydet støtte til forskning som led i dansk udviklingsbistand på ca. 202 mio. kr., heraf blev 151
mio. kr. bevilliget til danske forskningsinstitutioner og netværk og 51 mio. kr. til internationale
forskningsinstitutioner. Aktivitetsområdet og de samlede bevillinger er stort set uændret i sammenligning med
2006. Der er imidlertid iværksat eller gennemført en række ændringer i løbet af 2007, hvoraf de væsentligste er:
 Der er i 2007 aftalt en model for en gradvis udfasning af støtten til de tre centre: Center for
Frøsundhed, Center for Skov, Landskab og Planlægning og DBL - Institute for Health Research and
Development, over en 5-årig periode. De frigjorte midler vil indgå i fri konkurrence inden for rammerne
af den bevilling, der omfatter tilskud til forskning om udviklingsspørgsmål.
 Aftalen er i januar 2008 blevet fulgt op af indgåelse af én samlet resultatkontrakt med Københavns
Universitet vedr. støtten til de tre centre i stedet for tre individuelle kontrakter.
 De første skridt er blevet taget med henblik på at etablere pilotaftaler med Vietnam og Tanzania om
forskningssamarbejdet inden for områder af relevans for udviklingsbistanden og med udgangspunkt i
behov defineret i landene.
 Støtten til international landbrugsforskning er i 2007 blevet fokuseret på færre centre rettet mod
forskning af relevans for Afrika.
 I løbet af 2007, har Udenrigsministeriet gennemført en analyse af støtten til ”anden international
forskning”. Det anbefales på den baggrund at fokusere den fremtidige støtte på 7 i stedet for 10
institutioner og overgå til flerårige bevillinger fra 2009 (se dagsordenens punkt 13)
 De første skridt er taget til en overførsel af administrationen af udviklingsforskningen til Dansk
Fellowship Center (DFC) i løbet af 2008. Den strategiske og politiske styring fastholdes i
Udenrigsministeriet.
 Der har været øget fokus på kvalitetssikring ved vurderingen af ansøgninger til FFU. Der vil i de
kommende år blive lagt vægt på at styrke kvalitetssikringen yderligere. Med henblik på at styrke fokus
og forankringen af udviklingsforskningen i Syd vil BFT i efteråret 2008 igangsætte et review af de
midler, der forvaltes under det Forskningsfaglige Udvalg (FFU).

1. Baggrund
Den samlede støtte til forskning som led i dansk udviklingsbistand omfattede i 2007 følgende
aktivitetsområder:
Aktivitetsområder
Forskningsprogrammer,
herunder
kapacitetsopbygning
udviklingslandene (FFU)
Støtte til tre danske forskningsinstitutioner
Støtte til danske forskningsnetværk
Udredninger
International landbrugsforskning
Anden international udviklingsforskning
Total

DKK
i

96 mio.
38,5 mio.
6,7 mio
10,2 mio.
35 mio.
16 mio.
202,4 mio.

Det forventes, at den samlede støtte til udviklingsforskningen vil stige til mere end 225 mio. kr i
2008.
2. Forskningsprogrammer, herunder kapacitetsopbygning i udviklingslandene
Udviklingsministeren nedsatte i 2006 et rådgivende forskningsfagligt udvalg for
udviklingsforskningen (FFU)1. Det rådgivende udvalg skal fortsætte den igangværende
udvikling henimod en mere strategisk anvendelse af forskningsbevillingen og styrke
sammenhængen mellem forskningen og det praktiske bistandssamarbejde.
Denne bevilling omfatter de frie midler, der udbydes i konkurrence. Der blev i 2007 bevilliget
96 mio. kr. til forskningsprogrammer, herunder kapacitetsopbygning i udviklingslandene. Der
kunne ansøges om støtte til forskning inden for alle fagområder, der kan generere ny viden af
relevans for Danmarks udviklingsbistand, men de prioriterede forskningstemaer for 2007 var:
 Sundhedssystemer i Afrika;
 Miljø og bæredygtig benyttelse af naturressourcer samt udvikling i Afrika;
 God regeringsførelse på centralt og/eller decentralt niveau.
Der kunne søges om støtte til:
 Projekter til opbygning af forskningskapacitet i et eller flere
programsamarbejdslandene (ENRECA-projekter)
 Større forskningsprojekter der kan generere ny viden
 Mindre individuelle forskningsprojekter, herunder PostDoc og PhD ansøgninger
 Initiativmidler til forberedelse af ENRECA-projekter og større forskningsprojekter

1

En oversigt over FFU-medlemmer fremgår af bilag 1
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af

Desuden kunne der ansøges om midler til mindre projekter som publikationer, feltarbejde,
konferencer etc.
Ved ansøgningernes bedømmelse blev der lagt vægt på ansøgningernes forskningsmæssige
kvalitet (metode, teori, originalitet og ansøgers forskningsmæssige baggrund). Endvidere indgik
bistandsrelevans, graden af samarbejde med lokale forskningsinstitutioner, projektets
organisation, strategi for formidling og resultater opnået i evt. tidligere faser af projekter i den
samlede vurdering.
Forskningsansøgninger blev eksternt bedømt af peers ligesom der blev indhentet kommentarer
fra ambassader og BFT i forhold til bistandsrelevans. Disse bedømmelser indgik i udvalgets
samlede vurdering af projekterne.
Der blev modtaget 84 ansøgninger i 2007 og ud af disse blev der bevilliget 27, eller 32% af
ansøgningerne. Dette er en stigning i forhold til året før, hvor kun 25% af ansøgningerne blev
tiltrådt. Af de 27 projekter som blev godkendt var 11 bevillinger til ENRECA - eller større
forskningsprojekter. Andelen af individuelle PhD/Post Doc. som blev bevilliget var
nogenlunde konstant med 6 i 2007 mod 8 i 2006.
En samlet statistik over de bevilligede ansøgninger kan findes i bilag 2
De frie forskningsmidler får i 2008 og 2009 tilført en særlig pulje til forskning vedrørende
medicin og sundhed med særlig relevans for fattige lande Denne pulje er på 25 mio. kr. i
2008 og 50 mio. kr. i 2009.
Der vil fra 2008, på pilotbasis, blive indgået rammeaftaler med Tanzania og Vietnam med
henblik på både at styrke opbygningen af forskningskapacitet i landene. Aftalerne vil tage
udgangspunkt i efterspørgslen i landene inden for rammerne af det danske bistandsengagement.
Der sigtes mod at anvende 10 mio. kr. årligt i hvert af de to lande, foreløbigt for en 3-årig
periode. Støtten til Vietnam vil indgå som en del af udfasningsplanen for udviklingssamarbejdet
og vil kunne bidrage til, at der på vietnamesisk side er den fornødne kapacitet til at varetage
opgaverne, når den danske bistand stopper.
Der vil som led i den fortsatte kvalitetssikring blive igangsat et review af de frie midler i
slutningen af 2008 med henblik på at styrke den strategiske anvendelse af forskningsbevillingen
og sammenhængen mellem forskningen og det praktiske bistandssamarbejde.
3. Øvrig bilateral forskningsstøtte
Den øvrige bilaterale forskningsstøtte bestod i 2007 af tilskud til projekter i Danmark, i form af
støtte til tre danske forskningscentres aktiviteter, tre forskningsnetværk, samt finansiering af
udredninger. Tilskud til centrene administreres gennem resultatkontrakter.
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3.1 Danske forskningsinstitutioner - centrene
Der er igennem flere årtier ydet støtte til de tre centre: Dansk Center for Frøsundhed i Udviklingslande (DSHC), Center for Skov, Landskab og Planlægning (S&L) og DBL-Institute for
Health Research and Development. De tre centre er nu indlejret under det nye Københavns
Universitet.
Støtten til forskningscentrene har til formål at danne bro mellem forskning og
udviklingsbistand indenfor de respektive faglige emner, hvorfor kapacitetsopbygning og
formidling står centralt i alle aktiviteter.
DSHC arbejder på at støtte ressourcesvage bønders adgang til sundt kvalitetsfrø, med henblik
på at afhjælpe fattigdom og styrke ernæringstilstand og fødevaresikkerhed. I 2007 har DSHC
gennemført planlagte aktiviteter til forbedring af frøkvalitet i Burkina Faso, Uganda, Cameroun,
Ghana, Nepal og Vietnam. Der er opnået en meget høj grad af målopfyldelse under
resultatkontraktens delmål for forskning, træning, projektudvikling, kapacitetsopbygning,
databaseudvikling og formidling. En ny samarbejdskontrakt er blevet indgået med partnere i
Mozambique, og workshops til forberedelse af samarbejdsprogrammer er blevet gennemført i
Kenya samt Bangladesh. Udbygning af undervisningskapacitet indenfor frøsundhed er sket som
planlagt på de to regionale centre i henholdsvis Morogoro (Tanzania) og i Mysore (Indien).
Seed Health Assessment Reports er blevet udarbejdet for Burkina Faso og Indien.
Center for Skov, Landskab og Planlægning (S&L) fokuserer på forskning, kapacitetsopbygning
og formidling vedrørende forsyningssystemer og forbedret kvalitet af træfrø, skovbevaring
(specielt bevaring af genressourcer af træer) og decentral skovforvaltning. Center for Skov,
Landskab og Planlægning fokuserer på forskning, kapacitetsopbygning og formidling
vedrørende forsyningssystemer og forbedret kvalitet af træfrø, skovbevaring (specielt bevaring
af genressourcer af træer) og decentral skovforvaltning. I 2007 har S&L fokuseret på
kapacitetsopbygning, forskning og formidling indenfor i) brug og bevaring af skovgenetiske
ressourcer og ii) decentral skovforvaltning. Der er opnået en meget høj grad af målopfyldelse
på de mål, der var sat for kapacitetsopbygning, forskning og formidling i 2007. Fokus er
intensiveret på Afrika med hovedvægt på aktiviteter i Vestafrika (Burkina Faso, Mali, Niger,
Ghana) og Østafrika (primært Tanzania, med mindre aktiviteter i Uganda og Kenya). Endvidere
er der etableret en række partnerskaber med institutioner i Cambodia.
DBL arbejder i krydsfeltet mellem sundhed, miljø og udvikling, og bidrager gennem forskning,
kapacitetsopbygning og rådgivning til forbedret sundhed og fattigdomsbekæmpelse. DBL har
bidraget til kapacitetsopbygning i Afrika og til udvikling af nationale sygdomskontrol- og
forebyggelsesprogrammer. DBL bidrager desuden til udvikling af nationale sygdomskontrol- og
forebyggelsesprogrammer og -forskningsmiljøer, i 2007 med 3 Ph.D.- og 6 MSc-programmer
afsluttet for afrikanske studerende. De uddannede afrikanske forskere udfylder nu vigtige
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stillinger indenfor forskning og sygdomskontrol i deres hjemlande. I 2007 har DBL fortsat haft
fokus på anvendt forskning og på dennes omsætning til praktisk anvendelse, bl.a. gennem
"forskning til praksis" workshops. I Asien blev der gennemført et større program omkring
opbygning af kapacitet til sundhedskonsekvens analyser i Mekong regionen.
Resultatkontraktens årlige mål for antal publikationer, anvendelsen af resultaterne, samarbejde
med sektorprogrammerne, antal afsluttede Ph.D.- og kandidatprogrammer samt
kurser/workshops og myndighedsberedskabsopgaver m.m. er nået i 2007. Et gennemført
review afsluttet i juni 2007 var generelt positivt og anbefalede DBL at fokusere forskningen på
de områder, hvor de har komparative fordele.
En gradvis udfasning af støtten til de tre centre har været drøftet igennem flere år og
institutionerne har gradvist øget deres egenfinansiering. Udenrigsministeriet har nu aftalt en
udfasningsmodel med Københavns Universitet, hvor støtten gradvist reduceres og bortfalder
inden for en 5-årig periode. Der er i januar 2008 blevet indgået én samlet resultatkontrakt med
Københavns Universitet vedr. støtten til de tre centre. De frigjorte midler vil indgå i fri
konkurrence inden for rammerne af den bevilling, der omfatter tilskud til forskning om
udviklingsspørgsmål. De tre institutioner vil på lige fod med andre kunne søge om disse midler.
3.2 Forskningsnetværk
Støtten til de forskningsfaglige netværk har til formål at styrke dialogen og interaktionen mellem
forskning og udviklingsbistand, herunder at bidrage til, at forskning og forskningsbaseret viden
bliver
inddraget
i
landenes
udviklingsaktiviteter
og
i
udviklingsbistanden.
Antallet af forskningsnetværk der støttes, er i løbet af 2007 reduceret fra seks til tre, idet støtten
til Fjerkrænetværket er udfaset, og netværkerne for jordbrug, miljø og god regeringsførelse er
blevet samlet i Danish Development Research Network. Desuden støttes Danish Water
Forums Vidensnetværk for Vand og Udvikling og Dansk Forskningsnetværk for International
Sundhed.
Danish Development Research Network startede i februar 2007 og har etableret sig med et
informations- og kommunikationssystem samt en fond for medlemsdrevne aktiviteter, og ca.
1200 registrerede medlemmer. De har udarbejdet oversigter over resultaterne af forskning med
dansk involvering inden for landbrug og miljø i Nicaragua og regeringsførelse I Uganda, samt
kataloger med kompetenceprofiler inden for bymiljø i Sydafrika og regeringsførelse i Uganda,
hvor der også har været anvendt workshops, et seminar og et temahæfte. Besøgene i de
pågældende lande har ført til indsamling af information om de lokale institutioners og
udviklingsprogrammers videns- og forskningsbehov. Netværket har desuden bidraget til
DCCD’s forberedelse af udsendte, og har nedsat fire arbejdsgrupper, og støttet ni
medlemsdrevne aktiviteter, konferencer, workshops og seminarer. Endelig har netværket
deltaget i konferencer om landbrugsforskning i EU-regi, og der har været afholdt tre
inspirationsseminarer for ansøgere til rejsestipendierne.
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Danish Water Forums Vidensnetværk for Vand og Udvikling har i 2007 afholdt to offentlige
møder i 2007, om vandrelaterede udfordringer i storbyer, samt om sammenhængene mellem
vandrelaterede problemstillinger og klimaforandringer. Netværket har deltaget i planlægningen
af seks tværfaglige og offentlige møde indenfor vandsektoren og har i regi af et EU-netværk
deltaget i en kortlægning af Europæisk forskning og forskningssamarbejde indenfor vand og
sanitet i relation til udvikling. Desuden er der udarbejdet en oversigt over relevant forskning i
vandsektorprogrammerne, samt et ”Good Practice Paper” til Udenrigsministeriet vedrørende
finansiering og subsidier indenfor vandforsyning i udviklingslandene, og der er udarbejdet en
oversigt over danske forskningsinstitutioner og kompetencer indenfor vand til brug for
hjemmeside og øvrig information til studerende og forskere, der søger kontakt i Danmark.
Endelig er der afholdt en workshop i Ghana om udfordringer, løsninger og mulige
forskningsprojekter omkring vandforsyning og sanitet på skoler og i sammenhæng med
lokalsamfundene.
Dansk Forskningsnetværk for International Sundhed har i 2007 deltaget i konsultationer med
sektorprogrammer og partnere i Tanzania, Ghana, Mocambique, Uganda, Zambia, Østasien og
Vietnam med henblik på at fremme sundhedsrelateret forskning og interaktionen mellem
forskning og bistand.
En række aktiviteter er afholdt til fremme af information,
forskningsformidling og erfaringsudveksling mellem forskere i syd og nord og bistanden.
Hovedtemaer har været sundhedssystemer, kroniske konflikter, HIV/AIDS, vaccineudvikling,
vand og sanitet, fremme af synergi i databaser, samt anden udviklingsforskning i global
sundhed.
De tre netværk har fokus på at styrke samspillet mellem forskning og bistand og en mere
effektiv formidling og anvendelse af den viden, som forskningen kan levere til bistanden. Der
tages udgangspunkt i behov hos partnerlandene i Syd og aktiviteterne gennemføres i
samarbejde med forskningsmiljøer og relevante beslutningstagere i de forskellige
samarbejdslande. Herudover kan aktiviteter i Danmark sigte mod fagligt at udvikle og styrke
den danske ressourcebases kompetence og mod at fremme det tværinstitutionelle og tværfaglige
samarbejde.
3.3 Udredninger
I 2007 blev der givet tilsagn om iværksættelse af i alt 15 nye udredninger. Flere af
udredningerne støtter det strategiarbejde, som regeringen har sat igang, herunder vedrørende
fremme af demokrati og retsstatsprincipper samt vejledende principper for udviklingsarbejdet i
skrøbelige stater. Andre udredninger omhandler klima og udvikling, remitter, beskæftigelse og
kvinders inddragelse i økonomisk udvikling med fokus på Afrika. Disse udredninger forventes
at bidrage til bl.a. Afrikakommissionens arbejde.
I 2007 afsluttedes bl.a. udredningen vedrørende Disaster Risk Reduction, der gav et godt
grundlag for den danske internationale indsats på dette område Der er i forbindelse med
udredningerne blevet afholdt en række seminarer og workshops, bl.a. i forbindelse med det
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velbesøgte Danida Development Days. Her blev bl.a. udredningen vedrørende betaling for
økosystemers serviceydelser samt udredningen vedrørende ikke-lønmæssige incitamenter i den
offentlige sektor i Uganda og Tanzania præsenteret og drøftet.
4. Støtte til international forskning
Den samlede støtte til international forskning udgjorde 51 mio. kr. i 2007, hvoraf de 35 mio. kr.
afsættes til international landbrugsforskning og 16 mio. kr. til anden international forskning.
4.1. International landbrugsforskning
CGIAR (den konsultative gruppe for international landbrugsforskning) består af 15
selvstændige internationale forskningscentre, der sammen med medlemmerne (donorer,
udviklingslande og private udviklingsfonde) koordinerer og prioriterer landbrugsforskningen i
den konsultative gruppe. Forkortelserne for de enkelte centre fremgår af bilag 4. Danmark
støttede i 2006 11 centre og tre Challenge programmer under CGIAR systemet.
Med henblik på at fokusere bistanden inden for den nuværende ramme på 35 mio. kr. blev
antallet af CGIAR centre, der modtog dansk støtte reduceret i 2007 og koncentreres om centre,
der yder forskning af relevans for landbrugsudvikling i Afrika syd for Sahara. Med henblik på at
styrke centrenes muligheder for at engagere sig i den mere langsigtede strategiske forskning,
ydes støtten nu i form af ubundne basisbevillinger og som treårige tilsagn. I 2007 blev det
samlede bidrag til CGIAR institutionerne på 35 mio. kr. således fordelt på de tre centre IITA,
ILRI og CIMMYT som ubundne treårige tilsagn.
Overgangen til treårige tilsagn betyder, at centrene nu i højere grad kan foretage en langsigtet
planlægning af deres forskningsaktiviteter. Ud fra samme strategi indstilles det, at bevillingen på
35 mio. kr. for 2008 fordeles mellem World Agroforestry Centre (ICRAF) og det afrikanske
insektforskningsinstitut ICIPE.
4. 2. Støtte til anden international udviklingsforskning
Der blev i 2007 ekstraordinært ydet 16 mio. kr (og ikke 15 mio. kr) til anden international
forskning, hvilket skyldes et efterslæb for 2005 og 2006 til Nordisk Afrika Institut. Bidragene til
de enkelte institutioner har stort set været uændret i 2007 og er stadig spredt på en relativ stor
gruppe af forskningsinstitutioner, som det fremgår af bilag 6.
Udenrigsministeriet har i løbet af 2007 gennemgået støtten til de nævnte institutioner med
henblik på at koncentrere ressourcerne om færre organisationer, som kan følges tættere, og
hvor dansk indflydelse bedre kan gøre sig gældende. Kriterierne for denne fokusering omfatter
for det første en overordnet vurdering af relevansen af organisationen og dens arbejde i forhold
til danske bistandsprioriteringer. For det andet er vurderingen baseret på en overordnet
vurdering af organisationens effektivitet, baseret på evalueringer samt vurdering af kvalitet og
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omfang af publikationer og andre formidlingsaktiviteter. Fokuseringen indgår endvidere som
led i bestræbelserne på at effektivisere den samlede multilaterale bistand.
Gennemgangen har ført til anbefalingen om at reducere antallet af institutioner fra 10 til 7 fra
2008. Støtten vil være rettet mod sundheds- og samfundsvidenskabelig forskning. Støtten til
IOC udfases som allerede planlagt; mens støtten til ICIPE lægges ind under bevillingen for
international landbrugsforskning. IIEP er støttet via det generelle danske bidrag til UNESCO.
Fokuseringen vil fortsætte i 2008 og der vil fra 2009 blive indgået treårige aftaler med
organisationerne.
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BILAG 1. MEDLEMMER AF DET FORSKNINGSFAGLIGE UDVALG FOR
UDVIKLINGSFORSKNING (FFU)
-

Professor, dr. Phil. Holger Bernt Hansen, formand for Rådet for Internationalt
Udviklingssamarbejde.

-

Professor, dr. scient. Anette Reenberg, Geografisk Institut, Københavns Universitet

-

Professor, lic. Scient. Birgitte Kiær Ahring, Videnscenter for Affald, Danmarks Tekniske
Universitet

-

Professor, cand. Pharm. Ebba Holme Hansen, Institut for Samfundsfarmaci, Det
Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet

-

Lektor, Ph.D. Anne Marie Ejdesgaard Jeppesen, Romansk afdeling, Københavns
Universitet

-

Direktør, dr. agro. Niels Elers Koch, Center for Skov, Landskab og Planlægning, Det
Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer.

-

Professor, Ph.D. Henrik Secher Marcussen, Institut for Geografi og Internationale
Udviklingsstudier, Roskilde Universitetscenter

-

Professor, dr. med Peter Skinhøj, Epidemiklinikken, Rigshospitalet
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-

Bilag 2: Bevillinger tiltrådt af FFU i 2007
Hovedansøger

Institution

Kategori

Projekttitel

Ioannis Abatzis

GEUS

ENRECA

Peter Alexander
Albrecht
Sven Bode
Andersen
Henrik Balslev

DIIS

AaU

Ph.d/kandidat
stipendiat
Forskningsprojekt
> 5 mio. DKK
ENRECA

Christine Stabell
Benn
Nana Clemensen

SSI

Forskningsprojekt

DPU

Kari Kragh Blume
Dahl
Anders Dalsgaard
Jørgen Elklit

RUC

Ph.d/kandidat
stipendiat
Forskningsprojekt

KU
AaU

ENRECA
Konference

Ngo Tho Hung

RUC

Mogens Jakobsen

KU

Ph.d/kandidat
stipendiat
ENRECA

Insaf Fadl Khalil

KU

Forskningsprojekt

Peter Kragelund
Gabor Lajos
Lövei
Lotte Meinert

DIIS
AaU

Forskningsprojekt
ENRECA

AaU

Initiativ ansøgning

Carmen Nieves
Mortensen

KU

ENRECA

Carsten Smith
Olsen
Carsten Smith
Olsen
John Elmerdahl
Olsen
Vibeke Rasch
Henrik Ravn

KU

Forskningsprojekt

Integreret geologisk analyse af vietnamesiske
bassiner - uddannelse og forskning
Ikke-statslige aktører i Sierra Leones
sikkerhedssektorreformproces
Fremtidens vandmeloner i Afrika og deres
potentiale
Biodiversitet og økonomisk vigtige arter i
tropisk Andes
Evaluering af WHOs anbefalinger for Avitamin tilskud.
Modersmålsundervisning i Zambia: Spirende
håb i en udsat arena
Sundhedsundervisning, handlekompetence og
lærerseminarier i Kenya
Fiskebårne zoonotiske parasitter (FIBOZOPA)
Evaluering af valg i Ghana + konference om
valg og demokrati
Modellering og regulering af luftkvalitet i
byområder i Vietnam
Opbygning af kapacitet i forskning og
kvalitetsstyring for traditionel
fødevareproduktion i Vestafrika
Udvikling af immmunoassai til analyse af
artemisininer i biologisk vækst
Kinesisk drivkraft i afrikansk udvikling
Biosafe Train: Biosikkerhed af genetisk
modificerede afgrøder i østlige Africa
Genopbygning efter væbnet konflikt i det
nordlige Uganda: Planlægning af menneskers
sikkerhed.
Forbedring af forskningskapacitet til
bekæmpelse af bakterielle plantesygdomme i det
østlige Afrika
Tropiske skove og fattigdomsbekæmpelse

KU

ENRECA

KU

Initiativ ansøgning

KU
SSI

Forskningsprojekt
Forskningsprojekt

Paul Austin Stacey

RUC

Ole Therkildsen

DIIS

Ph.d/kandidat
stipendiat
Forskningsprojekt
> 5 mio. DKK

KU
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Lokal forvaltning af skov- og træressourcer i
Nepal - fase II
Udvikling af små husdyrbrug som et middel til
fattigdomsbekæmpelse - initiativ fase
Forebyggelse af livmoder halskræft
Børnevaccinationer og overlevelse: Statistiske
og epidemiologiske aspekter
Den socio-politiske-økonomi af mikro låne
projekter i Dagomba, det nordlige Ghana
Eliter og den ny fattigdomsdagsorden. Et
komparativt studie

Erik W Thulstrup

RUC

ENRECA

Thorsten Treue
Mette Vinqvist

KU
KU

Arne Wangel

DTU

ENRECA
Ph.d/kandidat
stipendiat
Post doc. projekt
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Grundlæggende og Anvendt Kemisk Forskning:
Anvendelse af moderne instrumentbaserede
metoder indenfor industri, landbrug og miljø
Lokal skovforvaltning
Payments for enviromental services vs.
command-and-control measures
Life Cycle Assessment in Developing Countries
and Governance in Global Value Chains

BILAG 3: STATISTIK VEDR. ANSØGNINGER BEHANLET AF FFU I 2007
Ansøgte og bevilligede projekter fordelt på fagområder i %

Humaniora
Landbrugsvidenskab*
Anden naturvidenskab
Samfundsvidenskab
Sundhedsvidenskab
Teknisk videnskab
Tværfaglige projekter

2005

2006

2007

Ansøgt/bevilget

Ansøgt/bevilget

Ansøgt/bevilget

12
21
21
28
19

9
32
18
18
20

2
18
8
23
15
5
29

7
11
7
26
11
7
30

7
19
14
31
23
1
5

4
30
18
26
15
4
3

*) landbrugsvidenskab inkluderer skovbrugsrelateret forskning som generelt har et miljøorienteret fokus (5% af
ansøgningerne og 11 af de bevilligede projekter)

Procentvis fordeling på projekttyper, af hhv. total antal ansøgte og antal bevilgede
projekter:

Initiativpuljeprojekter
ENRECA projekter
Ph.D./Kandidatstip.
Post Doc. projekter
Forskningsprojekter
Større forskningsprojekter*
Andre projekter**

2005

2006

2007

Ansøgt/bevilget

Ansøgt/bevilget

Ansøgt/bevilget

8
9
36
15
11
21

11
16
30
16
14
14

16
18
19
11
1
30
5

*) Større forskningsprojekter omfatter Kollektive/rammeprojekter
**) Mindre bevillinger til publikationer, konferencer, feltarbejde o.lign.
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11
22
19
4
4
30
11

8
17
19
6
24
25
1

7
33
19
4
26
7
4

Procentvis fordeling på institution af hhv. total antal ansøgte og antal bevilgede
projekter:
2005
Ansøgt/bevilget

2006
Ansøgt/bevilget

2007
Ansøgt/bevilget

Københavns Universitet
19
25
24
22
47
42
Aarhus Universitet
6
9
8
11
18
14
Roskilde Universitetscenter
12
14
6
7
8
14
Dansk Institut for Internationale
5
5
9
11
6
11
Studier
Statens Seruminstitut
2
6
GEUS
2
4
Risø/Danmarks Tekniske
4
4
Universitet
Danmarks Pædagogiske
1
4
Universitet
Aalborg Universitet
4
0
6
4
4
0
Sydjydsk Universitetscenter
1
0
Hvidovre Hospital
1
0
Rehabiliterings- og Forsk. Center
3
5
4
0
for Torturofre
Copenhagen Business School
6
2
3
1
0
*)
DIAS
2
5
3
0
0
*)
KVL
27
25
26
26
0
0
*) Ansøgninger fra KVL og DIAS er inkluderet under henholdsvis Københavns Universitet og
Aarhus Universitet.
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Bilag 4: Oversigt over CGIAR centre
CGIAR forkortelser
CGIAR
CIAT
CIFOR
CIMMYT
CIP
ICARDA
ICLARM
ICRAF
ICRISAT
IFPRI
IITA
ILRI
IPGRI
IRRI
IWMI
WARDA

Consultative Group on International Agricultural Research
Centro Internacional de Agricultura Tropical
Center for International Forestry Research
International Maize and Wheat Improvement Centre
International Potato Centre
International Centre for Agricultural Research in the Dry Areas
International Centre for Living Aquatic Resource Management
International Centre for Research in Agro-forestry
International Crop Research Institute for the Semi-Arid Tropics
International Food Policy Research Institute
International Institute of Tropical Agriculture
International Livestock Research Institute
International Plant Genetic Resources Institute
International Rice Research Institute
International Water Management Institute
West Africa Rice Development Association

Bilag 5. Fordeling af international landbrugsstøtte til CGIAR i 2007
Mio. kr.
CIMMYT
IITA
ILRI
I alt

2007*
11,0
11,4
12,6
35,0

*Beløbet angivet for 2007 dækker treårigt tilsagn, der udbetales i årlige rater.
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Bilag 6. Fordelingen af bidrag til “Anden international forskning” i
2007
Mio. kr
Landbrugsforskning
ICIPE
Samfundsforskning
NAI
AERC
WIDER
CODESRIA
UNRISD
Sundhedsforskning
EMVI
AMANET
Andet
IIEP
IOC
I alt

2007
2,5
2,5
9,8
3,9
3
1,4
1
0,5
2,2
1,2
1
1,5
1
0,5
16
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