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Paul John Marcel Klumpes

Rammebevilling (Sagsnummer: 0217-00425B)

Tillykke med din bevilling. Danmarks Frie Forskningsfond har med stor glæde 
valgt at støtte dit projekt. Din bevilling er udtryk for, at dit projekts kvalitet og 
originalitet og dine kvalifikationer er på højeste niveau.

Danmarks Frie Forskningsfond | Tematisk forskning – Grøn omstilling (herefter 
benævnt ”rådet”) har behandlet din ansøgning af 11. juni 2020 og har besluttet at 
bevilge i alt 2.266.357 kr. til projektet med følgende titel:

Climate risk reporting by pension funds: international evidence

Støtten gives under virkemidlet: DFF-Forskningsprojekt1 (tematisk 
forskning)

Bevillingen er på:

Direkte udgifter 1.573.859 kr.
Overhead 692.498 kr.
Bevilget beløb i alt 2.266.357 kr.

./. Bevillingen har en udbetalingsprofil som angivet i bilag 1.

Afgørelsen er truffet efter § 13, stk. 1-3, og § 28, stk. 1, i lov nr. 384 af 26. april 
2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie 
Forskningsfond.

For bevillingens udbetaling, anvendelse og administration gælder den til enhver 
tid gældende udgave af ”Vilkår for bevillinger”, der kan ses på 
http://ufm.dk/fi/bevilling/vilkaar.

Det er vigtigt, at du inden bevillingens ibrugtagning læser de afsnit, der er rele-
vante for din bevilling.

Bevillingsgrundlaget består i sin helhed af bevillingsbrevet med bilag, ”Vilkår for 
bevillinger”, ansøgningen med bilag og opslaget. Bevillingens gældende budget vil 
til enhver tid kunne ses i e-grant under den aktuelle bevillingssag. 

Bevillingen forventes anvendt i perioden 1. januar 2021 til 31. december 
2022. Der kan ikke forventes yderligere støtte til projektet i denne periode. Det 
kræver særlig begrundelse, hvis projektperioden skal forlænges.

Det er en forudsætning for bevillingen, at du senest den 31. januar 2021 
indsender bilaget ”DFF-budgetunderskrifter” med underskrift og stempel fra 
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værtsinstitutionen. Stemplet manglede i det bilag, som var vedlagt ansøgningen. 

Bevillingen forudsættes administreret af: Aalborg Universitet.

Du har ansvaret for bevillingen, herunder ansvar for, at bevillingsgrundlaget 
bliver fulgt. Henvendelser vedrørende bevillingen vil blive rettet til dig via din 
profil på e-grant. 

Da kommunikation – herunder indsendelse af materiale – for bevillingen som 
hovedregel vil foregå via e-grant, bedes du sørge for, at relevante personer hos 
din administrator også får oprettet sig på e-grant. Det kan bl.a. være de med-
arbejdere, der skal hjælpe dig med administrative opgaver såsom udarbejdelse af 
regnskaber mv. Du har selv ansvaret for at give dem adgang til bevillingssagen, så 
de kan hjælpe dig med administrationen, og så de kan modtage relevant informa-
tion om bevillingen. Du kan læse mere om, hvordan du giver dem adgang til 
sagen, og om de forskellige sagsroller de kan indtage ved at klikke på linket: 
http://ufm.dk/forskning-og-innovation/tilskud-til-forskning-og-innovation/e-
ansogningssystemer/bevillinger-spoergsmaal-svar.

Alle spørgsmål vedrørende administration af bevillingen, som ikke indsendes via 
e-grant, bedes rettet til Bevillingsenheden i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, 
der varetager administrationen af bevillingssager. Bevillingsenheden træffes på 
bevilling@ufm.dk eller telefon (+45) 3392 9200.

Overhead
I bevillingen er inkluderet et overhead på 44 % af de direkte udgifter. 

Det anførte overhead er til institutionens disposition og er beregnet på baggrund 
af de direkte udgifter. Hvis det endelige regnskab afviger fra bevillingen eller 
senere godkendte ændringer af denne, reduceres overheadbeløbet tilsvarende.

Udbetaling af bevillingen
Reglerne om udbetaling af bevillingen findes i ”Vilkår for bevillinger” med tillæg.

Bemærk at bevillingen udbetales ”automatisk”, dvs. uden indsendelse af faktura. 
Første udbetaling finder sted tre måneder efter bevillingens starttidspunkt og på 
betingelse af, at du accepterer bevillingen. Denne accept foregår via en opgave på 
bevillingssagen i e-grant. Opgaven er først tilgængelig på projektets startdato, og 
du vil modtage en notifikation pr. e-mail når den er tilgængelig. Du skal samtidig, 
i e-grant, påføre et ”Eget sagsnummer”, jf. beskrivelsen i ”Tillæg til Vilkår for 
bevillinger”. Der udbetales derefter automatisk i henhold til udbetalingsprofilen. 
Sidste rate (15 % af det beløb som udbetales i bevillingens sidste finansår, dog 
mindst 15.000 kr., jf. ”Vilkår for bevillinger”) vil først blive udbetalt, når slut-
regnskabet og den faglige slutrapport er godkendt.

Ansættelser
Det er administrators ansvar, at ansættelser af medarbejdere under den enkelte 
bevilling sker efter de til enhver tid gældende regler for ansættelsesmyndigheden. 
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Det fremgår af det til enhver tid gældende budget for bevillingen, hvilke medar-
bejdere der indgår i projektet, herunder hvilke der vil blive aflønnet af bevil-
lingen.

Formidling, herunder Open Access
Danmarks Frie Forskningsfond lægger vægt på, at den fondsstøttede frie 
forskning bliver synlig i samfundet, og at resultaterne af forskningsaktiviteterne 
er offentligt tilgængelige. 

Det er et krav, at principperne i ”Open Access-politik for offentlige forskningsråd 
og fonde” følges. Det betyder, at publicerede videnskabelige artikler, som er 
resultatet af hel eller delvis finansiering fra Danmarks Frie Forskningsfond, skal 
gøres frit tilgængelige for alle via grøn Open Access, hvis tidsskriftet tillader det. 
Se den fulde ordlyd af politikken og de præcise regler på: 
https://dff.dk/om-os/mal-retning-og-vaerdier/open-access-politik-for-
offentlige-forskningsfonde

Med bevillingen følger endvidere en forpligtelse til formidling om dit projekt og 
af de opnåede resultater – også ud over videnskabelig publicering. 
 
Ved al publicering og formidling i forbindelse med projektet og ved kontakt med 
pressen skal du sikre, at det klart fremgår, at projektet er finansieret af Danmarks 
Frie Forskningsfond med henvisning til Sagsnummer: 0217-00425B. Fonden 
forventer i denne forbindelse, at du, hvor det er relevant, benytter fondens logo, 
som kan findes her. 

Fonden opfordrer dig også til at abonnere på fondens nyheder. Du kan tilmelde 
dig via dette link; http://dff.dk/#newsletter-subscribe. Ligesom du kan følge 
fonden på Twitter og meget gerne må bidrage til at udbrede kendskabet til fonden 
på andre sociale medier. 

Øvrige forhold
Danmarks Frie Forskningsfond forventer, at projektet overholder The Danish 
Code of Conduct for Research Integrity. Læs nærmere om denne kodeks på: 
http://ufm.dk/publikationer/2014/the-danish-code-of-conduct-for-research-
integrity.

Danmarks Frie Forskningsfond gør i øvrigt opmærksom på, at følgende regler 
skal overholdes, hvis de er relevante for det aktuelle projekt:

 Projekter, der involverer mennesker som forsøgspersoner eller humant 
biologisk materiale, kan i henhold til lov om videnskabsetisk behandling af 
sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter (LOV nr. 593 af 14. juni 2011 
med senere ændringer) først igangsættes, når der foreligger accept fra den 
relevante regionale videnskabsetiske komité. 

 Projekter, der involverer dyreforsøg, kræver tilladelse fra Dyreforsøgstilsynet, 
hvis de er omfattet af lov om dyreforsøg (lovbekendtgørelse nr. 474 af 15. maj 
2014). Opmærksomheden henledes endvidere på reglerne i bekendtgørelse 
om dyreforsøg (bekendtgørelse nr. 12 af 7. januar 2016).
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Frister
For bevillingen gælder følgende frister:

Betingelse Frist
Accept af tilsagn 31. januar 2021
Dokumentation (Budget Confirmation) 31. januar 2021
Slutrapport 31. marts 2023
Slutregnskab 31. marts 2023

Du skal altid bruge de aktuelle regnskabs- og rapportskemaer, som du får adgang 
til via din bevillingssag i e-grant. 

Klagevejledning m.v.
Denne afgørelse kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, indbringes for Uddan-
nelses- og Forskningsministeriet, senest 4 uger efter at afgørelsen er meddelt dig, 
jf. § 33, stk. 1 og 2, i lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og 
Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond. 

 Hvis du har NemID skal klagen sendes til Danmarks Frie Forskningsfond via 
følgende link: Digital Post på borger.dk/fra e-Boks.

 Hvis du ikke har NemID kan klagen indsendes til følgende adresse: 
DFF_Forvaltning@ufm.dk.  

Fonden skal, hvis den vil fastholde afgørelsen, snarest videresende klagen, sagens 
dokumenter og fondens udtalelse om sagen til Uddannelses- og Forsknings-
ministeriet.

Der kan ikke klages over faglige spørgsmål i forbindelse med afgørelser truffet af 
Danmarks Frie Forskningsfond.

Danmarks Frie Forskningsfond skal oplyse, at udbetalinger ifølge bevillingen vil 
blive indberettet til SKAT. Fonden har pligt til at foretage indberetning til SKAT, 
uanset om der skal ske beskatning af det udbetalte. Pligten til at foretage ind-
beretning følger af skattekontrollovens § 7 A, stk. 2, nr. 8, jf. lovbekendtgørelse 
nr. 1264 af 31. oktober 2013, og af § 12 i bekendtgørelse nr. 890 af 10. juli 2015 
om indberetningspligter mv. efter skattekontrolloven (med senere ændringer).

På rådets vegne

Jesper Risom
Kontorchef
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Bilag 1 – Udbetalingsprofil Dato: 14-12-2020

Råd/Program: Danmarks Frie Forskningsfond | Tematisk 
forskning – Grøn omstilling

Sagsnummer: 0217-00425B

Navn: Paul John Marcel Klumpes

Projekttitel: Climate risk reporting by pension funds: 
international evidence

Bevilling i alt: 2.266.357 kr.

Projektperiode: 1. januar 2021 til 31. december 2022

Udbetalingsprofil
Udbetalingsdato Kreditor Beløb
1. april 2021 Aalborg Universitet 1.926.403 kr.
1. januar 2023 Aalborg Universitet 339.954 kr.

Bemærk at første rate først vil blive udbetalt, når du har indsendt accept af 
tilsagnet og Budget Confirmation.

Bemærk endvidere at sidste rate først vil blive udbetalt, når slutregnskabet og den 
faglige slutrapport er godkendt.


