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Referat

Til stede: Steen Bille Jørgensen (SJ), Birgit Eriksson (BE), Søren Pold (SP), Hanne
Bruun (HB), Ole Togeby (OT), Hans Lauge Hansen (HH), Jacob Lund (JL), Sten Vikner
(SV), Anders Albrectslund (AA), Per Stounbjerg (PS), Katrine Solvang (KS/ref)
Fraværende: Jacob Wamberg (JW) Henrik Skov Nielsen (HN), Tine Arsinevici (TA),

1. Dagsorden
Godkendt.

Dato: 7.oktober 2015
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2. Referat
Godkendt.
3. Behandling af interessetilkendegivelser til Velux Fonden
PS fortalte om processen for behandling af interessetilkendegivelser til Velux Fonden.
Alle projekter er indledningsvis blevet læst igennem af Svend Erik Larsen. Hans
kommentarer vil sammen med anbefalinger fra Forskningsudvalget danne grundlag
for institutleders beslutning om, hvilke fem projekter, der skal indsendes til Velux
Fonden med frist 1. december 2015.
Forskningsudvalget enedes om en række kriterier, som grundlag for vurdering af de
16 indkomne ansøgninger, herunder blandt andet: Kvalitet af projektet, originalitet,
innovation og strategiske perspektiver, ansøgers forskningshøjde og internationale
profil. Derudover var der enighed om, at det desuden vil indgå i overvejelserne om
ansøgningen er rettet mod hjemtagning af andre midler eller større satsninger samt
fokus på relevans og impact. Der vil også blive skelet til Velux Fondens egen udmelding om blandt andet at styrke forskningens vækstlag, styrke udviklingen af teamforskning, at projektet har to sammenhængende niveauer: Et realistisk præcist og
emnemæssigt velafgrænset samlet projekt, der samtidig har nyskabende grundforskningsaspekter og –afkast. Derudover vil der afslutningsvis også eventuelt være institutstrategiske overvejelser, som skal medtages.
Det blev aftalt, at den enkelte programleder giver feedback til ansøgninger fra programmet og er ekstra opmærksom på de kolleger, der planlægger at sende ansøgning
ind til Det Frie Forskningsråd, FKK med frist 29. oktober 2015.
Processen med at lade en peer-reviewer gå ansøgninger igennem inden Forskningsudvalgets anbefaling fastholdes også i en eventuel kommende Velux-runde.
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4. Forskningsstrategiske satsninger
Processen er udsat, så der bliver bedre tid til processen.
5. Forskningsorganisering
Afventer høringssvar.
6. Ansøgningsrunder
Forskningsfonden holder uformelt fast i den oprindelige intention om, at AUFF Starting Grant er rettet mod netop ankomne udenlandske forskere. FU bad om, at der i
nyhedsbrevet blev sendt information ud om, at forskningsrådgiveren skal kontaktes
inden arbejdet med en eventuel ansøgning påbegyndes.
7. Evt.
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