
Udlodning af midler til initiering af forskningssatsninger ved IÆK 

IÆK afsætter i 2015 ekstra midler til forskningsstøtte. Det sker som et af svar på dimensioneringen, 

der vil reducere instituttets undervisningsindtægter og dermed vores samlede aktivitetsvolumen. Et 

af svarene er at stræbe efter en ændret vægtfordeling mellem undervisning og forskning. Målet med 

øget forskningsstøtte i 2015 er at forskyde indsats, ressourcer og efterhånden også indtægter i ret-

ning af forskningssiden. 

 

De seneste år er det på instituttet lykkedes at øge volumen i ansøgninger til de danske fonde, og det 

har ført til en positiv udvikling i hjemtagning af eksterne midler. De kommende år er det i lyset af 

dimensioneringen en strategisk prioritet at fastholde momentum ved gængse finansieringskilder 

som FKK og Velux og samtidig øge hjemtagningen af eksterne midler, fx fra andre private danske 

fonde. Det vil fx være nødvendigt med øget fokus på både Innovationsfonden (sammenlægning af 

’Det Strategiske Forskningsråd’, ’Rådet for Teknologi og Innovation’ og ’Højteknologifonden’) og 

Horizon 2020 – både ved at byde ind på løsning af societal challenges og i form af ERC-ansøgninger.  

 

Derfor afsættes et beløb i en størrelsesorden på 1-2 mio. til facilitering af nye satsninger; beløbet er 

ikke fast, da der skal være fleksibilitet for forhandling med afdelingsledere ved eventuelle frikøb. Der 

er i år til forskel fra de kommende budgetår økonomisk råderum til en sådan satsning. Den skal der-

for ske hurtigt. Det kan ikke garanteres, at der vil være tilsvarende midler i 2016. 

 

Der uddeles flere typer støtte: 

A. Støtte til initiativer initieret af forskningsprogrammerne  

Instituttet vil i øget omfang støtte samarbejde og etablering af satsninger i og på tværs af pro-

grammerne, internatophold, netværksmøder osv.  Ansøgninger sendes via programlederne. 

B. Pulje til nye større forskningssatsninger 

Der oprettes en pulje til støtte til forskningssatsninger med strategiske perspektiver. Der afsæt-

tes et betragteligt beløb til at løbe nye initiativer i gang (se nedenfor). 

C. Støtte til ledelsesinitierede satsninger 

Ledelsen reserverer også midler til afsøgning og udvikling af strategisk vigtige felter. Der kan lø-

bende tages initiativer og udmeldes ansøgningsrunder, hvor der er brug for et incitament i for-

hold til at lægge en ekstra arbejdsindsats i ansøgningsarbejdet. Et første eksempel på en ledel-

sesinitieret runde er netop meldt ud ift. Horizon/Innovationsfonden.  

  

I 2015 lægges der særlig vægt på følgende områder: 

• Ansøgning om Sapere Aude og/eller et ERC-grant – starting grant, consolidator grant eller ad-

vanced grant. Her kan fx et delvist undervisningsfrikøb komme på tale 

• Etablering af netværk/konsortier på tværs af landegrænser med henblik på ansøgninger til Hori-

zon 2020, primært inden for arbejdsprogrammerne 2016/17 ”Europe in a changing world – 

Inclusive, Innovative and Reflective Societies” og  ”Leadership in enabling and industrial techno-

logies / Information and Communication Technologies” 

• Etablering af konsortier inkl. virksomheder, der kan søge Innovationsfonden – enten tematiske 

eller store projekter. 

• Afsøgning af mulighed for at søge et Niels Bohr professorat 



Andre satsninger, der forbereder og fremmer nye strategiske muligheder, herunder fx forberedelse 

af Grundforskningsfondsansøgninger, kan ligeledes komme på tale. 

 

 

 

Generelt om puljen til større forskningssatsninger – hvordan søges der 

Ansøgningsfrist – 30. april 2015 kl. 12 – begrundet ansøgning sendes til Katrine Solvang Larsen.  

 

Hvilke formål kan der søges til? 

Puljen er tiltænkt større nye satsninger for at tiltrække flere forskningsmidler (den er ikke til gen-

nemførelse af igangværende individuelle projekter). 

 

Hvad kan der søges til? 

Der kan fx søges midler til etablering af og møder i netværk, medhjælp til større ansøgninger og til 

interne frikøb fra dele af undervisningsforpligtelsen.  

 

Hvem kan søge? 

Puljen kan søges af forskere ansat ved IÆK. Der kan også søges på vegne af forskergrupper, også på 

tværs af institutterne. Det er den/de enkelte aktive forsker(e), der søger, ikke programmerne. 

 

Hvordan kan der søges? 

Begrundede ansøgninger på max 2 sider indsendes til Katrine Solvang inden den 30. april kl. 12. An-

søgningerne forventes at vægte muligheder og perspektiver mere end individuelle meritter.  

En mindre del af puljen vil blive friholdt til støtte til satsningsmuligheder og indsatser, der duk-

ker op efter fristen. Her vil løbende kunne søges. 

 

Hvordan behandles ansøgningerne? 

Ansøgningerne behandles primo maj af forskningsudvalget, idet der tages højde for eventuel inhabi-

litet. Endelig beslutning om tildeling af midler træffes af institutledelsen. Ved frikøb sker det efter 

forhandling med de relevante afdelingsledere og aftale om typen af kompensation (DVIP-midler, 

videnskabelige assistenter, udvidelse af postdoc), så forskningsprioriteringerne ikke hindrer en hen-

sigtsmæssig afvikling af instituttets undervisning.  

 

 


