VEJLEDNING VEDR. REJSELEGAT TIL KONGRESSER OG SEMINARER

På Hjerteforeningens hjemmeside www.hjerteforeningen.dk finder du linket til det elektroniske ansøgningssystem.
Ansøgning godkendes af den ansvarlige, som du selv opretter under ansøgningen og som
godkendes af rette vedkommende ved hjælp af et link. Den fysiske underskriftside er nedlagt.
Ansøgningen skal være Hjerteforeningen i hænde senest 4 uger før kongresdeltagelse;
undtaget er kongresser i januar måned.
Det er kun medlemmer af Hjerteforeningen, der kan søge støtte fra Hjerteforeningens kongres/seminarrejselegater. Du kan blive medlem via vores hjemmeside.
Inden for Europa kan søges hvert år, og der gives maksimalt kr. 5.000. Øvrige verden kan søges
hvert andet år og her gives maksimalt kr. 9.000.
Du kan maksimalt modtage støtte en gang om året.
Dokumentation af accepteret foredrag eller poster er en nødvendighed for at ansøgningen kan
komme i betragtning. Du skal vedhæfte dokumentation for præsentation af forskning på kongressen. Tilstrækkelig dokumentation er: 1) Screen shot af mailbekræftelse, hvor afsender, modtager
og afsendelsestidspunkt fremgår, eller 2) Screen shot af dokumentation fra kongressens hjemmeside, hvor både ansøgers navn og præsentation fremgår.
Hjerteforeningen giver ikke støtte, hvis ansøger er inviteret/finansieret af medicinal- eller medicoindustrien.
En bevilling må kun anvendes til kongresgebyr og hotelophold, til transportudgifter på ud- og hjemrejsedage med offentlige transportmidler.
Efter deltagelsen aflægges via Hjerteforeningens forskningsdatabase rapport og regnskab inden
for en måned. Her anføres hvis der er givet støtte fra anden side.
Bevillingen bortfalder automatisk ved manglende dokumentation, eller hvis tidsfristen på en måned
efter deltagelse ikke er overholdt.

Kursusdeltagelse
Kan evt. støttes, hvis det er en nødvendig forudsætning for gennemførelse af det aktuelle forskningsprojekt.
Projektbeskrivelse på max. 2.000 ord skal udfyldes.
Ansøgningen skal ledsages af en anbefaling fra den forskningsansvarlige på afdelingen / institutionen. I tilfælde af internationale kurser skal det klart fremgå af programmet, at kurset er relevant
for det aktuelle forskningsprojekt.
Der ydes ikke støtte til uddannelse-/efteruddannelseskurser.
Ansøgning om længerevarende forskningsophold behandles af Hjerteforeningens forskningsudvalg, og søges derfor på lige fod med almindelige forskningsansøgninger inden for den årlige
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forskningsuddeling med ansøgningsfrist for ansøgninger i april måned. Den nøjagtige ansøgningsfrist fremgår af Hjerteforeningens hjemmeside samt forsiden på forskningsdatabasen.
Svar på sådan en ansøgning kan forventes ca. 10-12 uger efter ansøgningsfristen udløb.
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