DAS-fonden
Formål og ansøgningsvejledning
DAS-fondens formål:
DAS-fonden yder rejselegater til studerendes deltagelse i kongresser, symposier og lignende i ind- og udland
inden for Dansk Akustisk Selskabs fagområder, eksempelvis psykoakustik, bygningsakustik, elektroakustik,
maskinakustik, miljøakustik og undervandsakustik. Godkendt abstract skal foreligge ved ansøgningen. Der kan
endvidere søges rejselegat til studerendes studieophold i udlandet, forudsat godkendt optagelse og at det
akustiske fagområde indgår.
DAS-fonden yder også støtte til aktiviteter, der fremmer akustisk udveksling og videndeling, herunder for
eksempel særlige udgivelser, arrangementer, eller udstillinger.

Hvem kan søge:
Studerende ved danske universiteter o.l. samt medlemmer af selskabet.

Legatportioner:
Rejselegater tildeles normalt i portioner á 3.000-10.000 DKK, til dækning af specifikke udgifter. DAS’s rejselegat
kan indgå som en del af en samlet finansiering.
Støtte til aktiviteter bevilges til dækning af specifikke udgifter. Støtten til aktiviteter uddeles ikke i faste portioner.

Ansøgningens indhold:
Rejselegater
Ansøgningen om rejselegat kan indsendes, når godkendt konferenceabstract eller optagelse på et studium i
udlandet foreligger. Ansøgningen skal indeholde formål, ansøgers CV og "akustisk" begrundelse (maksimalt ½
side), samlet budget og finansiering, ansøgt beløb samt om der søges fra andre fonde.
Ansøgning til deltagelse i konferencer skal indeholde oplysning om konference, forfattere, titel, abstract, herunder kongressens væsentligste fagområder i relation til ansøgningen. Ansøgning til studieophold i udlandet skal
indeholde oplysninger om igangværende studium, søgte kurser og studiested samt relevans i forhold til studiet.
Ansøgning med andre formål
For ansøgninger til DAS-fondens øvrige formål ønskes tilsvarende en kort redegørelse for aktivitetens formål,
de deltagende personers CV, samlet budget og finansiering, ansøgt beløb og om der søges fra andre fonde,
samt en beskrivelse af, hvordan selskabet kan drage fordel af den videndeling eller faglige udveksling, som
aktiviteten vil medføre.
Indsendelse af ansøgning
Ansøgningen indsendes af ansøgeren personligt og kun pr. e-mail til das-fonden@d-a-s.dk stilet til DAS-fonden
att. formanden for Dansk Akustisk Selskab c/o Akustisk Teknologi - Institut for Elektroteknologi, Bygning 352,
DTU, 2800 Kgs. Lyngby. Emnelinjen i e-mailen skal mærkes LEGATANSØGNING og have information om konferencens navn, studiestedet i udlandet eller aktivitetens navn.
Ansøgningsfrist
Ansøgninger behandles løbende. Der må påregnes 3-5 ugers behandlingstid.

Rapportering og refusion af udgifter:
Når rejsen eller aktiviteten er gennemført, skal der indsendes dokumentation for udgifterne i form af samlet
regnskab og de relevante originalbilag til refusion, en kort rejserapport hhv. aktivitetsrapport med beskrivelse
af forløb og udbytte, samt et kontonummer, hvorefter der foretages refusion.
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