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Dagsorden

AARHUS UNIVERSITET

Møde den Mødeforum Klokkeslæt Sted Nr.
15/1 2019 UFFE 14.00-16.00 Frandsensalen 1

Faste deltagere Brian Bech Nielsen (BBN), Ole Steen Nielsen (OSN), Anne Marie Pahuus 
(AMP), Lise Wogensen Bach (LWB), Per Baltzer Overgaard (PBO), Søren 
Rud Keiding (SRK), Jes Madsen (JM), Kurt Nielsen (KN) 

Sekretariatsbetjening: John Westensee (JW), Inge Liengaard (INLI)
Afbud
Gæster  Jakob D. Sørensen (pkt. 5+8)
Referent Inge Liengaard (INLI)

Nr. Tid Dagsordenspunkt og bilag Ejer
1 14.00-14.05 Godkendelse af dagsorden og referat 20/12 2018

Opfølgning på evt. beslutningspunkter

Bilag
1.1 Referat 20/12 2018

BBN

2 14.05-14.15 Nyt fra forskningsområdet
(Uddelinger, publikationer, møder)

BBN

3 14.15-14.20 Orientering fra fakulteterne BBN

Til beslutning
Nr. Tid Dagsordenspunkt og bilag Ejer

4 14.20-14.30 Eksterne forskningsmidler – årshjul for arbejdet i 
UFFE

Bilag
4.1 Årshjul – forslag til årlig evaluering og status-

nedslagspunkter
4.2 Forslag til de fonde, som UFFE skal have særligt fokus på i 

løbet af året

BBN

Til drøftelse
Nr. Tid Dagsordenspunkt og bilag Ejer

5 14.30-15.00 Fokus på fonde: Carlsbergfondet BBN

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden og referat fra 20/12
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Nr. Tid Dagsordenspunkt og bilag Ejer

Bilag
5.1 Baggrund Carlsbergfondet
5.2. Statistik om Carlbergfondet
5.3 Carlsbergfondets uddelinger 2014-2018
5.4 Carlsbergfondet 2014-2018 Virkemidler AU-andele

6 15.00-15.20 Styrelsens udkast på handleplan ift. Horizon 2020

Bilag
6.1 AUs høringssvar på udkast til handlingsplan (august 2018)
6.2 Oversigt over AU evaluatorer under H2020

SRK,
OSN

Til meddelelse (fortsat)

Nr. Tid Dagsordenspunkt og bilag Ejer
7 15.20-15.35 Status på Horizon Europe forhandlingerne

Bilag
7.1 HEU
7.2 One-pager med AU-holdning til HEU 
7.3 Oversigt over AU-medlemmer i EU-fora
 

OSN

8 15.35-15.45 Status på donationer SRK

9 15.45-15.50 Statusredegørelse 2018 og handleplan 2019 til UFM – 
kommende proces

BBN

10 15.50-15.55 Coimbra 3-Minutes-Thesis (3MT)

Bilag 
10.1. Opslag om 3MT

LWB

11 15.55-16.00 Eventuelt

11. Indstilling SDG-netværk 
11.1 Call Text
11.2 Application form

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden og referat fra 20/12
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• 1.1 Referat 20. dec. 2018.docx

Bilag til Punkt 1: Godkendelse af dagsorden og referat fra 20/12
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 Side 1 af 5

Referat – Udvalget for forskning og eksterne relationer

Universitetsledelsens 

Stab

Aarhus Universitet

Nordre Ringgade 1

8000 Aarhus C

Tlf . :  87150100

AARHUS

UNIVERSITET

Dato Klokkeslæt Sted Nr.
20/12 14.00-16.00 Rektoratets mødelokale 12

Faste deltagere Brian Bech Nielsen (BBN), Ole Steen Nielsen (OSN), Anne Marie Pahuus 
(AMP), Lise Wogensen Bach (LWB), Per Baltzer Overgaard (PBO), Søren Rud 
Keiding (SRK), Jes Madsen (JM), Kurt Nielsen (KN) 

Sekretariatsbetjening: John Westensee (JW), Inge Liengaard (IL)
Afbud Jes Madsen, Lise Wogensen Bach

Brian Bech Nielsen deltog indtil 15.30.
Gæster Knud Warming (pkt. 4 og 5 ), Jakob D. Sørensen (pkt. 8) 
Noter Inge Liengaard 

Nr. Dagsordenspunkt
1 Godkendelse af dagsorden og referat fra 23/11 2018
Noter -
Konklusion Godkendt uden bemærkninger

2 Nyt fra forskningsområdet
Noter Vedr. uddelinger

 Sapere Aude – tilfredshed med hjemtag (AU fik i alt 7).
 ST har fået en Novo Challenge. 

Vedr. publikationer
DFIR-undersøgelsen
 undersøgelsen offentliggøres sammen med DFIR rapport om rekruttering – 

anbefalingerne her matcher fint AUs normer. I rapporten vil man desuden an-
befale, at MSO professorater bortfalder.

 undersøgelsen viser, at gæsteprofessorater og lign. virker positivt ift. interna-
tionalisering. Derfor ærgerligt at AUFF, med kort varsel, har nedlagt virkemid-
del, der kunne anvendes til netop dette – og som man vanskeligt kan søge mid-
ler til på anden vis. 

 Hvis udsagnene i AU-undersøgelsen udtrykker mere udbredte synspunkter, 
bør de i høj grad tages alvorligt. Det er muligt, at der er behov for at se yderli-
gere på fx velkomst og karrierevejledning. 

Vedr. møder mv. 
 BBN orienterede fra første møde i Forum for forskningsfinansiering, der 

handlede om overhead/afledte omkostninger i relation til private fonde.
 Det blev drøftet om der skal udarbejdes en udgiftsbeskrivelse pr. VIP, idet 

forskellige tal/regnemetoder har været i omløb. OBS på at DEA skal udar-
bejde analyse om dette.

Punkt 1, Bilag 1: 1.1 Referat 20. dec. 2018.docx



 Side 2 af 5

Referat – Udvalget for forskning og eksterne relationer

Universitetsledelsens 

Stab

Aarhus Universitet

Nordre Ringgade 1

8000 Aarhus C

Tlf . :  87150100

AARHUS

UNIVERSITET

 High Tech-konference: finansieret af UFFE og afviklet i samarbejde mel-
lem AR og HE. Det var en vellykket konference med fyldt hus i aulaen.

 Ros til ST for SDG-konferencen, der løber af stablen d. 4/2 2019.
Konklusion -
3 Orientering fra fakulteterne 
Noter  HE: De første erfaringer med at anvende normerne for rekruttering er go-

de. Tidligere havde man ofte en ansøger pr. opslag. På Biomedicin fik man 
på det seneste opslag 92 ansøgere.

Konklusion -

Til drøftelse
Nr. Dagsordenspunkt
4 Interdisciplinære netværk – årlig opfølgning
Noter Prodekanerne gennemgik kort 2017-netværkene og de umiddelbare resultater. 

Midlerne blev oprindeligt givet med den præmis, at det var risikovillig kapital 
og at det skulle være en buttom-up proces.

Drøftelse – fælles overvejelse over netværk som middel til at fremme interdi-
sciplinaritet:
 BBN efterspurgte en kort skriftlig vurdering/rating af de enkelte netværk, 

så man lettere kan lave en vurdering af, om resultatet er tilfredsstillende.  
 AMP: det positive ved netværksmidlerne er, at proceduren – ansøgning så-

vel som afrapportering – er ubureaukratisk, og det er hendes vurdering, at 
der er kommet meget ud af indsatsen.

 KN: midlerne er blevet brugt på forskellig vis – i nogle tilfælde er forskelli-
ge faglige miljøer bragt sammen; i andre tilfælde er det smalle felter, som 
har bragt et emne frem. 

 SRK:  fint at der er metodefrihed – dvs. at det kan være smalt såvel som 
bredt. 

Konklusion Udvalget erklærer sig overordnet tilfreds med udkommet af de i alt 29 centre. 
 

5 Interdisciplinaritet – prioriteringer 2019-2020 
Noter OSN indledte.

Drøftelse
 SRK: den generelle tendens på området er temabaseret forskning – net-

værk er nyttig til at understøtte dette gennem små startbevillinger. Derfor 
forslag om SDG-netværk – afledt af konference d. 4/2 2019. Dvs. bottom 
up men inden for en tematisk ramme. Evt. krav om deltagelse af to fakulte-
ter + en ekstern part.

 KN: AU har muligheder som samlet universitet som ikke udnyttes i dag. 
Tematisk overskrift for netværk kombineret med bottom up frihed inden 

Punkt 1, Bilag 1: 1.1 Referat 20. dec. 2018.docx



 Side 3 af 5

Referat – Udvalget for forskning og eksterne relationer

Universitetsledelsens 

Stab

Aarhus Universitet

Nordre Ringgade 1

8000 Aarhus C

Tlf . :  87150100

AARHUS

UNIVERSITET

for dette er en god idé. Der er gode muligheder på fødevareområdet, hvor 
der er ildsjæle og allerede er etableret en food KiC.

 AMP: Frie midler er godt, men man kan godt bede ansøgere om at forholde 
sig mere strategisk ift. hvad UFFE forventer af netværket: fx ansøgninger, 
rejseaktiviteter mv. 

 PBO: ønsker færre netværk end de nuværende 29 – dvs. mindre bottom up 
og mere udvælgelse.

 BBN: erfaringerne viser, at det ikke er nemt at udvikle det interdisciplinære 
felt. En helt afgørende forudsætning for at det lykkes er, at der er nogen, 
der har lyst til og brænder for at samarbejde interdisciplinært. 

 Forslag om at de to fremsendte forslag samtænkes, idet fødevarer er en 
SDG-udfordring.

Konklusion Udvalget vedtog:
 At støtte forslaget om at etablere SDG-netværk – evt. forslag om food-net-

værk kan ansøge midler herigennem. 
 Budget: 0,5 mio. kr. pr. netværk pr. år i en to-årig periode– 2-4 netværk i 

alt. Pengene bevilliges med 0,25 mio.kr i 2019, 0,5 mio. kr. i 2020 og 0,25 
mio. kr. i 2021.

 At bevillinger skal fungere som Seed-money til at hente finansiering hjem 
til større indsats. 

 At udvælgelsesprocessen skal være baseret på visionspapir og et interview 
med forskere. 

 At etablering af netværkerne skal indtænkes i konferencen d. 4/2 – ar-
bejdsgruppen bag konferencen udarbejder forslag til proces, som drøftes 
på UFFE-møde d. 15/1 2019.

Til beslutning
Nr. Dagsordenspunkt
6 Normer for rekruttering af fastansat videnskabeligt personale – 

nøgletal for opfølgning
Noter BBN indledte.

Drøftelse
 Udspillet ser fornuftigt ud

Konklusion Udvalget besluttede
 At godkende materialet
 At den årlige opfølgning så vidt muligt koordineres opfølgning på flere 

kvinder i forskning. 
 At opfølgningen starter i UFFE i marts, som herefter sender materiale inkl. 

UFFEs kommentarer til drøftelse i UL. 

Til meddelelse (fortsat)

Punkt 1, Bilag 1: 1.1 Referat 20. dec. 2018.docx
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Referat – Udvalget for forskning og eksterne relationer

Universitetsledelsens 

Stab

Aarhus Universitet

Nordre Ringgade 1

8000 Aarhus C

Tlf . :  87150100

AARHUS

UNIVERSITET

Nr. Dagsordenspunkt
7 Flere kvinder i forskning – AU konference 2019
Noter  Anne Marie (som er en del af den ansv. ledelsesgruppe sammen med Jes 

Madsen og Lise Wogensen Bach) orienterede kort om status:
 Konferencen afvikles d. 8/3 2019
 Der er nedsat en planlægningsgruppe med deltagelse fra alle dekansekreta-

riater, US (Kommunikation og Presse) og Event og Kommunikation.
 Programmet er overordnet på plads – der bliver en fælles session formid-

dag, fakultetsvise break-out sessions om eftermiddagen og en fælles afslut-
ning

 Invitation til ledelseslinjen er sendt ud – der åbnes for invitationer til øvri-
ge primo januar.  

Konklusion -
8 Pionercentre (LUKKET)
Noter Jakob D. Sørensen deltog.

 Så vidt vides planlægges en proces, hvor hvert universitet kan indstille fem 
forslag til centerledere – dvs. samlet bruttoliste på 4o forslag. Hertil kom-
mer en inspirationsliste fra DFF. Der skal etableres to-tre centre. 

 De 40 navne reduceres til 10 på baggrund af en panel review-proces. Her-
fra vælges det ende.

 Alle fagområder og tværvidenskab er i spil. I panelet vil det teknisk /natur-
videnskabelige område være i overtal, men hum. og sam. er repræsentere-
de. Der er åbnet op for at involvere andre fonde, hvis emnet kalder på det. 

 Der er indikationer på en hurtig proces – og derfor bør fakulteterne allere-
de nu overveje forslag til kandidater (rekrutteres internationalt).

Konklusion  Fakulteterne påbegynder sonderinger ift. kandidater.
 FER udarbejder forslag til proces på AU, så snart den nationale proces er 

offentliggjort. 
9 Eventuelt

Udpegning til ERC Scientific Council blev drøftet. Der er mulighed for at 
indstille kandidater gennem DK UNI/EUA og the Guild. Deadline i begge til-
fælde er d. 3. januar 2019.

Det videre forløb
 ST og HE har hver en kandidat. Det afklares, om der også er en kandidat 

fra AR.
 Når der truffet beslutning om, hvem AU ønsker at indstille, udarbejder 

fakultet indstillingsmateriale.
 FER og US søger for fremsendelse til DK UNI og Guild.

Punkt 1, Bilag 1: 1.1 Referat 20. dec. 2018.docx
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AARHUS UNIVERSITET

Sagsfremstilling

Dato: 17. december 2018
Side 1/2

Mødedato: 15. januar
Møde: UFFE
Punktejer: Brian Bech Nielsen
Gæst:

Beslutningspunkt (sæt kryds) x
Drøftelsespunkt (sæt kryds)
Meddelelsespunkt (sæt kryds)

Lukket punkt (sæt kryds)

Emne

Årshjul for UFFEs arbejde med ekstern forskningsfinansiering 2019

Indstilling

Det indstilles, at UFFE drøfter og tilslutter sig vedlagte årshjul. 

Sagsfremstilling

Rektor har ønsket, at der udarbejdes et årshjul for UFFEs arbejde med ekstern forskningsfinansiering. Der 
er udarbejdet forslag til årshjulet, som indeholder tre slags punkter:
 

1. Korte statusnedslag på ”større” virkemidler efter uddeling 
2. Fokus på en fond (én på hvert møde) 
3. Årlig evaluering af, hvorledes AU har klaret sig på udvalgte virkemidler.

Bilag 1 indeholder forslag til årshjul. Følgende overvejelser ligger til grund for hhv. statusnedslag, fokus på 
en fond og den årlige evaluering:

Ad 1) Statusnedslag forstås som en kort orientering om uddelingen i form af antal, beløb og sammenlig-
ning med foregående år.  Forslag til udvalgte virkemidler: 

- Danske offentlige: Innovationsfonden Grand Solutions og Åbne Opslag, DFF Projekt 1 & 2, DFF 
Sapere Aude, Grundforskningsfonden

- Danske private: Virkemidler med uddelinger over 100 mio. kr. (ialt 12 virkemidler).
- EU: ERC (StG, COG, AdG, SYG), MSCA (IF, ITN), øvrige H2020 virkemidler indgår i den halvårli-

ge EU-status, som har været udarbejdet hidtil.

Generelt er nedslagstidspunktet sat ind i årshjulet, der hvor ansøger inviteres til kontraktforberedelse. Der 
tages det generelle forbehold, at det hyppigt betyder, at der er tale om fortrolig information, hvor bevil-
lingsgiver i princippet forbeholder sig ret til at trække bevillingen. Tidspunkter er tentative, ligesom fx til-
skudsstørrelse mm. kan ændre sig. 

Ad 2) I fokus på en fond vil som udgangspunkt indgå information om bl.a. virkemidler, udmøntningsbe-
løb, større enkeltsatsninger, paneler samt analyser af, hvordan AU klarer sig over tid, herunder sammen-
lignet med andre. Følgende fonde foreslås, fordi de fylder/ potentielt kan fylde mest i AU’s hjemtag af ek-
sterne midler:

1. DFF
2. H2020
3. DG
4. Lundbeck
5. Innovationsfonden
6. Villum
7. Novo Nordisk Fonden
8. Carlsberg
9. Velux 

Punkt 4: Eksterne forskningsmidler – årshjul for arbejdet i UFFE
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AARHUS UNIVERSITET

Sagsfremstilling

Dato: 17. december 2018
Side 2/2

10. LEO

Det bemærkes, at andre fonde har været drøftet og kan inddrages, hvis udvalget ønsker det; fx Tryg Fon-
den AUFF, Rambøll, Industriens fond, Herman Salling, Kræftens bekæmpelse, Tuborg

Ad 3) Årlig evaluering opdeles på danske offentlige og private fonde, på Horizon 2020 samt på andre 
udenlandske finansieringskilder. Forelæggelse for UFFE vil ske i august, idet evalueringen vil være baseret 
på konsoliderede økonomital (kommer i maj). Så vidt muligt vil opgørelse være på fakultetsniveau. Sam-
menligninger med andre institutioner vil være på institutionsniveau.

Sagsbehandler

Forskningsstøtteenheden

Involvering

Bilag

Bilag: Årshjul ekstern forskningsfinansiering 2019

Punkt 4: Eksterne forskningsmidler – årshjul for arbejdet i UFFE
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• 4.1 Årshjul for ekstern forskningsfinansiering på UFFE_
finansieringsk....docx

• 4.2 Private fonde - væsentligste virkemidler.pdf

Bilag til Punkt 4: Eksterne forskningsmidler – årshjul for arbejdet i UFFE
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Bilag 1 UFFE årshjul ekstern forskningsfinansiering 2019

Generelt er nedslagstidspunktet sat ind i årshjulet, der hvor ansøger inviteres til kontraktforberedelse. Der tages 
det generelle forbehold, at invitation til kontraktforberedelse typisk anses for en fortrolig information, hvor 
bevillingsgiver forbeholder sig ret til at trække bevillingen. Tidspunkter er tentative, ligesom fx tilskudsstørrelse 
m.m kan ændre sig. 

Fokus på en fond Nedslag efter uddeling + årlig evaluering
Januar Carlsbergfondet

Februar Halvårlig status på H2020 MSCA IF (slut jan.)

Marts Novo Nordisk Fonden Lundbeck Fonden Postdoc
Villum Investigator

April Lundbeck Fonden ERC AdG (8. april)
DFF FP1 & FP2 (april)

Maj Villum Fonden

Juni DFF MSCA ITN (slut maj)
Innovationsfonden Grand Solutions (medio juni), 
Novo Nordisk Fonden Laureate Research Grant & Young 
investigator Award, 
Lundbeck Fonden  Fellows
Villum Experiment

Juli
August Samlet årlig evaluering af hvordan AU har klaret sig i på 

udvalgte virkemidler 

September Innovationsfonden ERC StG (slut aug.)
Novo Nordisk Fonden Challenge Programme

Oktober Velux fonden DG (okt.) 
Innovationsfonden Åbent opslag og evt. tematiske opslag 
(okt.)
Lundbeck Fonden Ascending Investigators

November LEO ERC SYG (31. okt.) 
DFF Sapere Aude (nov.)
Lundbeck Fonden Professors

December DG ERC COG (slut nov.)
Novo Nordisk Fonden Interdisciplinary Synergy Programme 
Villum Young Investigator

Punkt 4, Bilag 1: 4.1 Årshjul for ekstern forskningsfinansiering på UFFE_
finansieringsk....docx



NNF

Kommende eller 
seneste uddelinger i 
mio. kr

CHALLENGE PROGRAMME 360 op til
Interdisciplinary Synergy Programme 120
NNF Laureate Research Grant 100 op til
NNF Young Investigator Award 100 op til
Projektstøtte i Biovidenskab og Basal Biomedicin 80
Projektstøtte i Endokrinologi og Metabolisme - Norden 80 op til
Investigator-initierede kliniske forsøg 80
Research Infrastructure - Large equipment and facilities in biomedicine and biotechnology 75
Tandemprogrammet – Translationelt forskningssamarbejde mellem basale og kliniske forskere 60
Projektstøtte i Klinisk og Translationel Lægevidenskab 50
STENO Collaborative Grants 50 op til
Projektstøtte til Bioteknologibaseret syntese- og produktionsforskning 40
ASCENDING INVESTIGATOR - Research within biotechnology-based synthesis & production - Nordic region 40 op til
Ascending Investigator Grant within Endocrinology and Metabolism – Nordic Region 40 op til
Borregaard Clinical Ascending Investigator 40
Clinical Distinguished Investigator 40 op til
Clinical Emerging Investigator 40 op til
Distinguished Investigator - Bioscience and Basic Biomedicine 40 op til
DISTINGUISHED INVESTIGATOR - Research within biotechnology-based synthesis & production - Nordic 40 op til
Distinguished Investigator Grant within Endocrinology and Metabolism – Nordic Region 40 op til
EMERGING INVESTIGATOR - Research within biotechnology-based synthesis & production - Nordic region 40 op til
Excellence Emerging Investigator Grant within Endocrinology and Metabolism – Nordic Region 40 op til
Hallas-Møller Ascending Investigator - Bioscience and Basic Biomedicine 40 op til
Hallas-Møller Emerging Investigator - Bioscience and Basic Biomedicine 40 op til
Samfundsvidenskabeligt forskningsprogram 30
Lundbeck
LF Postdoc 100
LF Fellows 100
LF Ascending Investigators 100
LF Professors 160
LF Collaborative Projects Variable
LF Experiment Variable
Carlsberg
Post doc - Danmark 26
Infrastructure 46
The Carlsberg Foundation Distinguished Fellowships 52
Semper Ardens - Projects Ikke hvert år
Villum
Villum Young investigator 154
Viullum Investigator 400 Ikke hvert år
Villum Experiment 71
AUFF?

Punkt 4, Bilag 2: 4.2 Private fonde - væsentligste virkemidler.pdf



AARHUS
UNIVERSITET

Dato: 30. november 2016
Side 1/1

Sagsfremstilling

Mødedato: 15. januar 2019
Møde: Møde i UFFE
Punktejer: Brian Bech Nielsen
Gæst: Jakob D. Sørensen

Beslutningspunkt (sæt kryds)
Drøftelsespunkt (sæt kryds) X
Meddelelsespunkt (sæt kryds)

Lukket punkt (sæt kryds)

Emne
Fokus på en fond - Carlsbergfondet

Resumé 
UFFE skal systematisk drøfte samarbejdet mellem AU og udvalgte offentlige og private fonde. Formålet 
er, at vurdere samarbejdets omfang og udbredelse på AU samt eventuelt at iværksætte tiltag i forhold 
til et styrket samarbejde med fonden.

Indstilling
Det indstilles, at UFFE:
 drøfter tendenser og mønstre i samarbejdet mellem AU og Carlsbergfondet
 på baggrund af ovenstående drøftelse vurderer, om der skal iværksættes målrettede tiltag i forhold 

til et styrket samarbejde – det være sig på AU generelt, på udvalgte fakulteter, institutter eller i for-
hold til udvalgte virkemidler fra fonden.

 giver input til forberedelsen af kommende ”Fokus på en fond”.

Sagsfremstilling
Med henblik på drøftelsen i UFFE har Forskningsstøtteenheden udarbejdet baggrundsmateriale om 
Carlsbergfondet (bilag 1).

Universitetsdirektør Arnold Boon har november 2018 lavet en statistisk analyse af Carlsbergfondets 
uddelinger i 2018. Konklusionerne herfra er indarbejdet i bilaget ”Statistik om Carlsbergfondet”

Kommunikation

Sagsbehandler
Jakob Dragsdal Sørensen, Forskningsstøtteenheden

Involvering

Tidsfrist

Bilag
Notat:
Baggrundsnotat – Carlsbergfondet
Statistik om Carlsbergfondet - eftersendes

Punkt 5: Fokus på fonde: Carlsbergfondet
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• 5.1 Carlsbergfondet.docx
• 5.2 Bevillingsstatistik 2015-2018.pptx
• 5.3 Carlsbergfondets uddelinger 2014-18.pptx
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Modtager(e): UFFE Notat

Fokus på en fond:  Carlsbergfondet

Carlsbergfondet er en af verdens ældste erhvervsdrivende fonde og har mange for-
skellige aktiviteter inden for erhvervsvirksomhed, forskning, kultur mm. (For over-
blik henvises der til figur i bilag 1.)

1.1 Carlsbergfondets hovedopgaver
1. Gennem en bestemmende aktiepost at sikre værdiskabelsen i Carlsberg A/S, 

udbredelse af Carlsberg som et anerkendt ølmærke samt udvikle ølbrygning 
til den størst mulige fuldkommenhed 

2. Uddeling af dividenden fra Carlsbergfondets aktier i Carlsberg A/S til velgø-
rende formål ved at:

- virke til fremme af og støtte for naturvidenskaberne samt matematik 
og filosofi, de humanistiske videnskaber og samfundsvidenskaberne

- yde tilskud til Carlsberg Laboratorium 
- opretholde og udvikle Nationalhistorisk Museum på Frederiksborg
- yde tilskud til samfundsgavnlige formål gennem Tuborgfondet, sær-

ligt til støtte for dansk erhvervsliv

1.2 Virkemidler på forskningsområdet
Carlsbergfondet har adskillige virkemidler på forskningsområdet. Nogle er faste og 
nogle markerer særlige begivenheder. Særligt fokuseres på støtte til projekter med 
særlig vægt på at støtte talentudvikling og generationsskiftet i dansk grundforskning, 
internationalisering af danske talenter og visionære forskningsnybrud. Nedenstående 
er en liste over opslag i 2018 med særligt fokus på større faste virkemidler:
 
1.2.1 Carlsbergfondet støtter forskning med følgende faste virkemidler:

 Carlsbergfondets internationaliseringsstipendier
Postdoc-bevillinger til de bedste ph.d.er til postdoc-ophold af tolv måneders 
varighed ved førende udenlandske forskningsinstitutioner.

 Carlsbergfondets postdoc-stipendier i Danmark
Postdoc-bevillinger til de bedste ph.d.er til etablering af selvstændig forsk-
ningsaktivitet i Danmark.
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 Carlsbergfondets 'Distinguished' stipendier
Stipendier til de bedste nyansatte lektorer eller tenure-track adjunkter med 
international erfaring til etablering af selvstændig forskningsgruppe eller 
forskningsmiljø, herunder infrastruktur (apparatur, registerdata o.l.) og dan-
nelse af nationale/internationale netværk.

 Forskningsinfrastruktur
Tilskud til apparatur, registerdata o.l.

 Carlsbergfondets 'Semper Ardens' forskningsprojekter
Semper Ardens' forskningsprojekter sigter på tværvidenskabelige forsknings-
nybrud og/eller ”high-risk/high-gain” forskning. Hovedansøger skal være en 
internationalt anerkendt professor med en særligt passioneret ('Semper Ar-
dens') tilgang til forskningen.

 Challenges Europe 2018 – det vides ikke om virkemidlet er fast eller ad hoc. 
Programmet er lavet sammen med den tyske forskningsfond Volkswagen-
Stiftung og italienske Compagnia di San Paolo. Alle tre fonde støtter projek-
ter. I opslaget udbydes midler til humanistiske og samfundsvidenskabelige 
forskere, der ønsker at undersøge de langsigtede perspektiver af de udfordrin-
ger som det europæiske kontinent og EU står overfor.

 Carlsbergfondets postdoc-stipendium ved Det Danske Institut i Athen
 Carlsbergfondets 'Semper Ardens' monografier
 Feltekspeditioner / Forskningsophold
 Publicering
 Konferencer

1.2.2 Carlsbergfondet støtter ikke: 
 Klinisk sundhedsvidenskabelig forskning samt teknisk-videnskabelig forsk-

ning.

1.3 Succesrater
I forbindelse med 2018-opslaget modtog Carlsbergfondet i alt 959 ansøgninger om 
forskningsmidler for godt 1,4 milliarder kroner. Heraf har 224 forskere modtaget en 
bevilling for en samlet sum af 168.557.325 kroner, hvilket giver en succesrate, målt på 
både antal ansøgninger og på ansøgt beløb, på 12%.

1.4 Bestyrelse

PROFESSOR, DR.SCIENT. FLEMMING BESENBACHER (BESTYRELSES-
FORMAND)
Bestyrelsesformand for Carlsbergfondet, for Carlsberg A/S og for Carlsberg Laborato-
rium. Medlem af bestyrelsen for Tuborgfondet og Det Nationalhistoriske Museum på 
Frederiksborg Slot.  Professor ved Interdisciplinary Nanoscience Center (iNANO) og 
Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet. Medlem af Carlsbergfondets be-
styrelse siden 2005.
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PROFESSOR, DR.MED. SØREN-PETER OLESEN
Direktør for Danmarks Grundforskningsfond, professor, dr.med. tidl. leder af Center 
for Hjertearytmi (DARC) ved Københavns Universitet. Medlem af Carlsbergfondets 
bestyrelse siden 2012.

PROFESSOR, CAND.OECON. NINA SMITH
Institut for Økonomi, Aarhus Universitet. Medlem af Carlsbergfondets bestyrelse si-
den 2013.

PROFESSOR, DR.SCIENT. LARS STEMMERIK
Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet. Medlem af Carlsbergfon-
dets bestyrelse siden 2010.

PROFESSOR, DR.PHIL. CARL BACHE
Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet. Medlem af Carlsberg-
fondets bestyrelse siden 2014.

2 AU og Carlsbergfondet

2.1 Omfang og placering af bevillinger fra Carlsbergfondet på 
AU og KU
Fig 1. Sammenligning af aktive bevillinger fra Carlsbergfondet på AU og KU

AU - mio. (antal) KU – mio. (antal)
AU 184 mio. (91) 277 mio. (175)
ARTS (På KU HUM+TEO) 59 mio. (20) 93 mio. (41)
BSS (På KU SAM+JUR) 7 mio. (12) 45 mio. (26)
HE 1 mio. (4) 33 mio. (22)
ST 117 mio. (46) 107 mio. (86)

AU har 91 bevillinger fra Carlsbergfondet mod KUs 175. KU har altså væsentlig flere 
men gennemsnitligt mindre bevillinger.

ARTS: På AU ligger 56 ud af 59 mio. på Institut for Kommunikation og Samfund. To 
Semper Ardens bevillinger står for næsten halvdelen af det bevilgede beløb. På KU er 
der koncentrationer på Institut for medier, erkendelse og formidling (29. mio.) og 
Saxo instituttet – Arkæologi, Etnologi og Historie (22. mio.).

BSS: Her er KUs bevillinger gennemsnitligt større end på AU. Både på AU og KU er 
det institutterne for statskundskab der står for de fleste bevillinger. Dog er bevillin-
gerne spredt ud på flere fagmiljøer på KU end på AU.

HE: Stort set alle AUs midler er koncentreret på én bevilling på Institut for Biomedi-
cin mens mange forskellige forskningsmiljøer på KU-SUND har bevillinger. En en-
keltbevilling på Institut for Folkesundheds-videnskab står for 1/3 af KU-SUNDs be-
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villinger og en anden koncentration ligger på Institut for Lægemiddeldesign og Far-
makologi (8 mio.).

ST: På AU-ST er næsten alle bevillingerne koncentreret på Institut for Bioscience (49 
mio.), Institut for Fysik (26 mio.) og iNANO (22 mio.). På KU er bevillingerne fordelt 
på væsentlig flere institutter med koncentrationer på Niels Bohr Instituttet (35 mio.) 
og Statens Naturhistoriske Museum (21 mio.)
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Bilag 1: Pengestrømme i Carlsbergfondet
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INDLEDENDE BEMÆRKNINGER FRA FSE

• Alle procenttal er andele af uddelt beløb i millioner kr. (dvs. IKKE andele af antal 
bevillinger).

• AU tallene i baggrundsnotatet er til og med 2017 mens tallene fra fondet er til og med 
2018 (dette er vigtigt, fordi der bl.a. i 2018 falder en større bevilling på BSS, som vil 
ændre deres performance)

• KUs hjemtag er ret stabilt – svinger mellem 37 og 47 % af uddelte midler
• AUs hjemtag er meget mere flukturerende – 17-43%. AU har en ”rytme”, der minder 

om, at det går godt hver andet år og dårligt hvert andet år.
• Jeg kender ikke forklaringen på AUs virkelig dårlige resultat i 2017 – eller den ujævne 

rytme på vores hjemtag (se herunder).
• Vedr. den sidste side - FSE er ved at få tal fra fonden på totale uddelte midler pr. 

virkemiddel pr. år. Så kan vi se om der er påfaldende mønstre heri. 
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AU BEVILLINGER FORDELT PÅ HOVEDOMRÅDER

Hum/Samf
 97.867.446 

29%
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52%
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AU bevillinger fordelt på hovedområde - 2014 – 2018 
(Total)

Hum/Samf Nat Tvær

2014 2015 2016 2017 2018
 - 

 5.000.000 

 10.000.000 

 15.000.000 

 20.000.000 

 25.000.000 

 30.000.000 

 35.000.000 

 40.000.000 

 45.000.000 

 50.000.000 

 55.000.000 

 14.023.675  14.861.076 

 28.494.682 

 10.856.372 

 29.631.641 

 33.701.513 

 37.482.792 

 47.756.415 

 13.184.100 

 45.283.354 

 936.000 

 6.269.801 

 28.459.201 

 11.054.000 

 18.281.132 

HUM_SAMF

NAT

TVÆR

Punkt 5, Bilag 2: 5.2 Bevillingsstatistik 2015-2018.pptx



BEVILLINGER 2018 FORDELT PÅ INSTITUTIONER 
Copenhagen Business School

 1.401.334 
1% Other institution  (specify below)

 29.768.235 
12%

Roskilde University
 1.069.031 

0%

Technical University of Denmark
 14.931.271 

6%

University of Copenhagen
 93.668.273 

37%

University of Southern Denmark
 10.795.592 

4%

Aalborg University
 5.229.988 

2%

Aarhus University
 93.196.127 

37%

IT University of Copenhagen
 1.284.900 

1%

Copenhagen Business School

Other institution  (specify below)

Roskilde University

Technical University of Denmark

University of Copenhagen

University of Southern Denmark

Aalborg University

Aarhus University

IT University of Copenhagen
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BEVILLINGER 2017 FORDELT PÅ INSTITUTIONER
Copenhagen Business School

 7.007.380 
3%

Other institution  (specify below)
 36.896.198 

18%

Roskilde University
 979.060 

0%Technical University of Denmark
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University of Copenhagen
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University of Southern Denmark
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Aarhus University
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BEVILLINGER 2016 FORDELT PÅ INSTITUTIONER
Copenhagen Business School

 167.250 
0%

Other institution  (specify below)
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7%
Roskilde University

 7.386.449 
3%

Technical University of Denmark
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Punkt 5, Bilag 2: 5.2 Bevillingsstatistik 2015-2018.pptx



BEVILLINGER 2015 FORDELT PÅ INSTITUTIONER
Copenhagen Business School

 1.808.060 
1%

Other institution  (specify below)
 75.856.077 

28%

Roskilde University
 814.123 

0%

Technical University of Denmark
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University of Copenhagen
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BEVILLINGER 2014 FORDELT PÅ INSTITUTIONER
Copenhagen Business School

 4.308.000 
3%

Other institution  (specify below)
 28.533.898 

17%
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UDVALGTE VIRKEMIDLER
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1 The Carlsberg Foundation Internationalisation Fellowships (2014-2018)

2 The Carlsberg Foundation Postdoctoral Fellowships in Denmark (2014-
2018)
3 The Carlsberg Foundation distinguished postdoc fellowships (2015-16)

4 The Carlsberg Foundation Distinguished Fellowships (2016-2018)

5 The Carlsberg Foundation 'Semper Ardens' Monographs (2016-2018)

6 The Carlsberg Foundation 'Semper Ardens' Research Projects (2015-16, 18)

7 Research Infrastructure (2014-15, 2017-18)
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2018

Internationalisation 
Fellowships

Postdoctoral Fellowships 
in Denmark

Distinguished Fellowships Semper Ardens' 
Monographs

Semper Ardens' Research 
Projects

Special Research Projects Research Infrastructure Andre

 14.145.209 

 26.259.312 

 51.767.715 

 11.594.583 

 74.959.967 

 8.446.246 

 47.638.500 

 16.533.219 

2018
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2017

Internationalisation 
Fellowships

Postdoctoral Fellowships 
in Denmark

Distinguished Fellowships Semper Ardens' 
Monographs

Semper Ardens' Research 
Projects

Special Research Projects Research Infrastructure Andre

 14.773.994 

 29.929.539 

 54.074.900 

 8.907.700 

 21.655.990 
 23.397.041 

 39.150.300 

 9.260.660 

2017
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2016

Internationalisation 
Fellowships

Postdoctoral Fellowships 
in Denmark

Distinguished Postdoc 
Fellowships

Distinguished Fellowships Semper Ardens' 
Monographs

Semper Ardens' Research 
Projects

Special Research Projects Andre

 14.942.610 

 27.552.747 

 5.763.563 

 71.883.584 

 7.580.492 

 91.822.085 

 10.614.125 
 14.954.495 

2016
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2015

Internationalisation 
Fellowships

Postdoctoral Fellowships in 
Denmark

Distinguished Postdoc 
Fellowships

Semper Ardens' Research 
Projects

Special Research Projects Research Infrastructure Andre

 14.504.033 

 26.031.498 

 14.972.420 

 90.933.505 

 42.601.978 

 56.746.782 

 26.849.975 

2015
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2014

Internationalisation Fellowships Postdoctoral Fellowships in 
Denmark

Semper Ardens' Research Projects Special Research Projects Research Infrastructure Andre

 17.044.227 

 45.598.106 

 11.072.108 

 55.757.878 

 24.063.765 

 14.743.981 

2014
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Årstal Uddelt AU AU andel Uddelt AU AU andel Uddelt AU AU andel Uddelt AU AU andel Uddelt AU AU andel Uddelt AU AU andel Uddelt AU AU andel Uddelt AU AU andel Uddelt AU AU andel
2014 17.044.227,00 4.608.800,00 27,0% 45.598.106,00 11.385.000,00 25,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 11.072.108,00 0,00 0,0% 24.063.765,00 7.234.765,00 30,1% 55.757.878,00 0,00 0,0% 14.743.981,00 0,00 0,0%
2015 14.504.033,00 4.436.000,00 30,6% 26.031.498,00 6.973.342,00 26,8% 14.972.420,00 2.227.944,00 14,9% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 90.933.505,00 20.607.245,00 22,7% 56.746.782,00 8.238.127,00 14,5% 42.601.978,00 0,00 0,0% 26.849.975,00 0,00 0,0%
2016 14.942.610,00 3.613.443,00 24,2% 27.552.747,00 8.088.992,00 29,4% 5.763.563,00 1.299.485,00 22,5% 71.883.584,00 20.874.324,00 29,0% 7.580.492,00 924.929,00 12,2% 91.822.085,00 63.630.910,00 69,3% 0,00 0,00 0,0% 10.614.125,00 0,00 0,0% 14.954.495,00 0,00 0,0%
2017 14.773.994,00 3.800.000,00 25,7% 29.929.539,00 4.975.000,00 16,6% 0,00 0,00 0,0% 54.074.900,00 12.216.000,00 22,6% 8.907.700,00 1.724.000,00 19,4% 21.655.990,00 0,00 0,0% 39.150.300,00 9.574.100,00 24,5% 23.397.041,00 0,00 0,0% 9.260.660,00 0,00 0,0%
2018 14.145.209,00 4.537.709,00 32,1% 26.259.312,00 5.316.698,00 20,2% 0,00 0,00 0,0% 51.767.715,00 13.155.868,00 25,4% 11.594.583,00 2.423.098,00 20,9% 74.959.967,00 50.258.034,00 67,0% 47.638.500,00 14.604.000,00 30,7% 8.446.246,00 0,00 0,0% 16.533.219,00 0,00 0,0%

Research Infrastructure Special Research Projects AndreInternationalisation Fellowships Posdoc in DenmarkFellowships Distinguished postdoc Distinguished Fellowships SA Monograph Semper Ardens Project

Punkt 5, Bilag 4: 5.4 Carlsbergfondet 2014-18_Virkemidler_AU_andele.pdf



AARHUS UNIVERSITET

Sagsfremstilling

Dato: 14. december 2018
Side 1/4

Mødedato: 15. januar 2019
Møde: UFFE
Punktejer: Ole Steen Nielsen/ Søren Keiding
Gæst: 

Beslutningspunkt (sæt kryds)
Drøftelsespunkt (sæt kryds) x
Meddelelsespunkt (sæt kryds)

Lukket punkt (sæt kryds)

Emne

’Handlingsplan for dansk deltagelse i EU’s rammeprogram for forskning og innovation’ (Horizon 2020)

Indstilling

Det indstilles, at UFFE forholder sig til, hvordan AU implementerer og følger handlingsplanens anbefalin-
ger.

Sagsfremstilling

Baggrund
I regeringens forsknings- og innovationsstrategi ’Danmark – klar til fremtiden’ indgår handlingsplanen for 
dansk deltagelse i H2020. Med planen ønsker UFM at sætte retning for en optimering af den fælles danske 
H2020-indsats via en række initiativer og anbefalinger til aktører i Danmark.

Proces indtil nu
Handlingsplanen er baseret på kortlægning af dansk H2020-deltagelse og analyse af dansk deltagelse i of-
fentlige–offentlige partnerskaber (forelagt UFFE januar 2018) samt en række dialogmøder i foråret 2018, 
som ministeriet holdt, og hvor Søren Keiding og Ole Steen Nielsen deltog på vegne af UFFE. Den 5. juli 
sendte ministeriet udkast i høring med frist 13. august. UFFE fik tilsendt høringen, og AU høringssvar blev 
udarbejdet sammen med Søren Keiding og Ole Steen Nielsen og er vedlagt som bilag x. 

Handlingsplanen og den videre proces
Den endelige handlingsplan foreligger nu og indeholder fire ambitioner (planen kan læses her):
For hver af de fire ambitioner har UFM listet en række initiativer, som ministeriet vil tage, samt en række 
anbefalinger til danske aktører. I tabellen nedenfor er ministeriets anbefalinger til institutionerne gengi-
vet. Ministeriets egne initiativer fremgår af linket til handlingsplanen.

AU gør allerede en del på flere af de områder, som ministeriet anbefaler at styrke, hvilket også blev påpe-
get i AU’s høringssvar. Hvis denne indsats skal skærpes, kan UFFE med udgangspunkt i ministeriets anbe-
falinger drøfte, hvordan AU bidrager yderligere til at løfte handlingsplanen. Som afsæt for diskussionen er 
indsat mulige, tværgående AU tiltag. De enkelte fakulteter kan iværksætte supplerende tiltag.

Ambition 1: Kvaliteten af danske 
H2020-ansøgninger skal løftes 

Mulige AU tiltag

1.1 Beredskab til intern deling af ansøgnin-
ger

UFM anbefaler, at universiteterne internt op-
sætter et beredskab til håndtering og deling af 
succesfulde ansøgninger.

Udvalget for Forskning og Innovation under DU drøfte-
de på deres møde 6. nov. særskilt UFMs forslag til initi-
ativ om at dele ansøgninger på tværs af institu-
tioner, hvor UFFE forud blev spurgt hertil og dette 
blev ikke umiddelbart betragtet som realistisk. 

ARTS har opbygget en bank af succesfulde ERC og 
MSCA ansøgninger, som deles internt på ARTS. 

I forhold til deling af ansøgninger internt på AU

Punkt 6: Styrelsens udkast på handleplan ift. Horizon 2020

11



AARHUS UNIVERSITET

Sagsfremstilling

Dato: 14. december 2018
Side 2/4

kan UFFE på baggrund af erfaringer fra ARTS, drøfte 
om et tværgående internt beredskab på AU er et ønske. 

Hvis UFFE ønsker at gå videre med dette, vil der være 
juridiske aspekter, som skal afklares. Det anbefales i 
øvrigt, at initiativet kun omhandler modtagere af indi-
viduelle grants, da multipartneransøgninger som ud-
gangspunkt vurderes at være meget tunge at håndtere 
ifht. godkendelser blandt alle konsortiemedlemmer. 
  
Fra ERC paneler forlyder det, at de har oplevet stor 
genkendelighed i ansøgninger fra givne institutioner. 
Deling af succesfulde ansøgninger kan risikere at blive 
opfattet som en skabelon.

1.2 Strukturerede review-processer
UFM anbefaler, at de aktører, der ikke allere-
de i høj grad benytter sig af en struktureret 
review-proces, overvejer muligheden herfor 
som forudsætning for flere gode ansøgninger.

Review-processer forstås i denne sammenhæng bredt 
og dækker spektret fra peer-review til gennemgang af 
formalia.

Der eksisterer allerede flere formaliserede review-pro-
cesser på AU, både på fakulteterne og i regi af FSE på 
tværs af AU. I diskussionen kan tages afsæt i erfaringer 
fra de enkelte fakulteter for evt. at bringe fakultetsiniti-
ativer på spil på tværs af AU. 

For i højere grad at udnytte de EU ressourcer, som alle-
rede findes på AU, kan UFFE drøfte, om det er en mu-
lighed at yde økonomisk incitament til en gruppe af 
AU-review’ere fx tidligere H2020 evaluatorer fra AU. 
Reviewer bør have erfaring med det konkrete pro-
gram/virkemiddel. 

Det kan overvejes, om et evt. tilbud om at få læst sin 
ansøgning af en peer, skal målrettes til forskere, som 
arbejder på deres første EU-ansøgning. 

1.3 Utilstrækkelige ansøgninger
SFU anbefaler, at Horizon 2020-aktører in-
ternt sætter fokus på problemet med util-
strækkelige Horizon 2020-ansøgninger, her-
under evt. mulighederne for bedre at kunne 
afvise ansøgninger.

UFFE kan drøfte, fakulteternes erfaringer og overvejel-
ser med at forhindre, at utilstrækkelige ansøgninger 
sendes afsted (stop-go). UFFE kan på baggrund heraf, 
drøfte om der er behov for et evt. stop-go initiativ, som 
kan understøttes på tværs.

Ikke gennemarbejdede ansøgninger udgør spild af res-
sourcer i fht. forskernes tid, men tager også tid fra råd-
giveres arbejde med gode ansøgninger. Og risikerer at 
forstærke fortællingen om, hvor svært det er at opnå 
EU tilskud.

For at opnå viden om, hvor stort omfanget af ansøgnin-
ger, som er langt fra at opnå bevilling, er, foreslås det, 
at FSE som en begyndelse analyserer de koordinatoran-
søgninger, som får en score, der ligger under threshold.

1.4 Debriefing efter ansøgningsrunder
UFM anbefaler, at Horizon 2020-aktører un-
dersøger mulighederne for at praktisere de-
briefing efter ansøgningsrunder.

UFM foreslår bl.a. fælles de-briefinger. 

FSE har tidligere udarbejdet analyser på hhv. ERC StG 
og CoG samt på AdG ansøgninger fra AU. Denne type 
analyser kan anvendes som en type fælles de-briefing, 
og kan gentages efter store ansøgningsrunder. 

Punkt 6: Styrelsens udkast på handleplan ift. Horizon 2020
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På UFFE møder fremover gives en status efter større 
ansøgningsrunder. 

Det optimale er individuelle debriefinger. Evaluation 
Summary Reports giver en relevant tilbagemelding på 
de enkelte ERC ansøgninger. Potentielle genansøgere 
kontaktes typisk af FSE.

UFFE kan drøfte, om der skal iværksættes en tværgåen-
de indsats på AU på individuel debriefing. Det kan fx 
være på instrumenterne RIA og IA for koordinatoran-
søgninger. 

Optimalt kobles evt. tiltag ifht. utilstrækkelige ansøg-
ninger (hvor ikke gennemarbejdede ansøgninger kan 
stoppes) med debriefing (der ser på, hvad der gik galt 
trods god forberedelse). 

1.5 Specialisering af rådgivere
SFU anbefaler, at de enkelte institutioner 
overvejer at skærpe det nuværende niveau af 
specialisering af rådgivnings- og støttefunk-
tioner yderligere, f.eks. med støttepersoner, 
der koncentrerer sig om specifikke program-
mer af Horizon 2020, og på den måde opnår 
dybere viden til brug for rådgivning.

FSE’s brugerundersøgelse er udsendt af ABOON til de-
kanerne mhp. drøftelse i fakultetsledelserne i januar 
2019. Yderligere drøftelser afventer tilbagemeldinger 
fra disse drøftelser. 

Ambition 2: Der skal være flere danske 
deltagere i H2020
2.1 Tværdisciplinaritet 
UFM anbefaler, at de enkelte institutioner og 
virksomheder sætter fokus på behovet for er-
faring med tværdisciplinaritet i relation til 
Horizon 2020 – og som forberedelse til Ho-
rizon Europe.

Denne anbefaling bør ses i sammenhæng med AUs 
satsning på tværdisciplinaritet. 

UFFE kan tage en drøftelse af, hvorledes muligt tværgå-
ende AU initiativ i fht. H2020 kan spille sammen med 
den overordnede indsats. Det kan i denne sammen-
hæng overvejes at bygge videre på erfaringer fra de in-
terdisciplinære netværk/centre.

Tværdisciplinaritet forventes at blive endnu vigtigere i 
Horizon Europe.  UFFE kan i en særskilt drøftelse over-
veje evt. fremtidig tværgående tiltag på AU.

2.2 Medarbejdernes behov og incitamenter
UFM anbefaler, at de enkelte institutioner 
sætter fokus på medarbejdernes behov i rela-
tion til ansøgning til Horizon 2020 herunder 
potentielle effekter af rollemodeller, ”føl”-
ordninger og eventuelle muligheder for øko-
nomiske incitamenter.

At få flere til at deltage i evalueringer, netværk, ansøg-
ninger m.v. forudsætter, at de rette incitamenter er til 
stede. 

Incitamenter kan både være tid, mere forskningsstøtte 
”i dybden” (fx proceshjælp, hjælp til at skrive udvalgte 
afsnit mv.) Der er i dag mulighed for at hente ansøg-
ningshjælp, nogle steder både decentralt og i FSE (ana-
lyser af topics, konsortiebistand, bibliometriske analy-
ser mv.) samt hjælp til administration af EU-projekter, 
når bevillingen er i hus.

UFFE kan drøfte mulige incitamenter på AU. En mulig-
hed er, at nuværende koordinatorer på AU støttes for at 
indgå i mentorkorps for potentielle koordinatoransøge-
re som tillige støttes økonomisk i ansøgningsfasen. 

Punkt 6: Styrelsens udkast på handleplan ift. Horizon 2020
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Eller at der gives en bonus for at få flere til at melde sig 
som evaluatorer under H2020. 

Et andet tiltag kunne være tydelig fejring af successer i 
form af synlighed på hele AU og uden for AU, fx når et 
koordinatorprojekt eller prestigefyldt individuelt grant 
hjemtages. 

Ambition 3: Danske deltagere skal spil-
le en mere central rolle i H2020-pro-
jekter
3.1 Måltal for koordinatorer 
På UFM’s dialogmøder gav alle universiteter 
udtryk for et ønske om at øge antallet af koor-
dinatorer. SFU anbefaler på denne baggrund, 
at der på de enkelte institutioner opstilles 
konkrete mål for forøgelsen til intern brug.

Der lægges ikke op til at opstille måltal i tråd med AU’s 
høringssvar til handlingsplanen: 
Aarhus Universitet er enig i ambitionen om at få flere 
danske koordinatorprojekter, men kan dog ikke tilslut-
te sig anbefalingen om, at de enkelte institutioner op-
stiller konkrete måltal for forøgelsen af antallet af ko-
ordinatorprojekter, da universiteterne kun i begrænset 
omfang kan påvirke et sådant måltal. Succesraterne 
afhænger bl.a. af typen af opslag og konkurrencesitu-
ationen, hvor der mange eksempler på, at selv gode 
ansøgninger afvises på grund af for få midler til rå-
dighed. Desuden er det i sidste ende den enkelte for-
sker, der afgør, om en ansøgning skal sendes.

Ambition 4: Den nationale koordina-
tion for deltagelse i EU’s offentlige-of-
fentlige partnerskaber skal styrkes

Der er ikke tilknyttet anbefalinger til universiteterne til 
denne ambition.

Sagsbehandler

Karen Matthisson, Forskningsstøtteenheden

Involvering

Forskningsrådgivere i dekansekretariaterne

Bilag

- AU høringssvar på udkast til handlingsplan (august 2018)
- Oversigt over AU evaluatorer under H2020 [er under opdatering]
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• Bilag 6.1 AU høringssvar handlingsplan for dansk deltagelse i EU
program f..._.pdf

• 6.2 Oversigt over AU evaluatorer under H2020 2014-2017.pdf
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Uddannelses- og Forskningsministeriet 

 

Udkast til handlingsplan for dansk deltagelse i EU’s rammeprogram for 

forskning og innovation 

 
Aarhus Universitet takker for invitationen til at fremsende kommentarer til udkastet 

til handlingsplan for dansk deltagelse i EU’s rammeprogram for forskning og innova-

tion. 

 

Aarhus Universitet er enig i, at selvom Danmarks hjemtag af EU-midler samlet set er 

pænt, så er der potentiale for at gøre det endnu bedre. Aarhus Universitet vil også 

gerne benytte anledningen til at anerkende den indsats og støtte, som tilbydes gennem 

ministeriet, styrelsen og især Eurocenter, som vi har et godt samarbejde med.  

 

Overordnet kan Aarhus Universitet bakke op om de fire ambitioner, som præsenteres i 

handlingsplanen. Det er særdeles relevant at fokusere på at styrke den danske delta-

gelse både kvalitativt og kvantitativt, og Aarhus Universitet er enig i, at der er et særlig 

behov for at skabe bedre muligheder for dansk deltagelse i EU’s offentlig-offentlige 

partnerskaber, hvor et stort potentiale for internationalt samarbejde risikerer at gå 

tabt, hvis universiteternes muligheder for at deltage i disse partnerskaber og netværk 

begrænses. Her vil Aarhus Universitet benytte lejligheden til at understrege vigtighe-

den af, at der ikke i Innovationsfondens prioriteringsarbejde opstår dobbelte krav, så 

danske forskere skal leve op til både Innovationsfondens og EU's krav ved ansøgnin-

gen af midler, hvorved danske forskere stilles ringere end udenlandske kolleger.  

 

Når det gælder forslagene til initiativer kan Aarhus Universitet bifalde forslagene om 

at udvikle styrelsens analysearbejde, bl.a. med inddragelse af internationale erfaringer, 

samt videreudvikling af e-læringskomponenter som f.eks. webinarer. Aarhus Universi-

tet vil i den forbindelse opfordre til, at styrelsen, ud over at udarbejde målrettede Eva-

luation Summary Rapport-analyser, også sætter ind på europæisk niveau med henblik 

på fortsat at forbedre kvaliteten af selve ESR-rapporterne, så ansøgere kan trække så 

meget læring ud fra dem som muligt, ligesom styrelsen opfordres til at arbejde for at 

forbedre aflønningen af evaluatorer, så det bliver lettere at tiltrække højtkvalificerede 

evaluatorer. 
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Handlingsplanen indeholder mange gode betragtninger om støttefunktioner, admini-

strative tiltag og rådgiverperspektiver, men Aarhus Universitet vil gerne foreslå, at 

handlingsplanen suppleres med nogle betragtninger, der tager udgangspunkt i for-

skernes perspektiver.  Det er vigtigt også at sætte fokus på, hvad der skal til for, at flere 

højtkvalificerede forskere udarbejder ambitiøse ansøgninger på baggrund af nyska-

bende og originale forskningsideer. Det kan f.eks. være i form af overvejelser om meri-

teringssystemer, forskernes oplevelser af den eksisterende støtte samt overvejelser om 

fordele og ulemper ved centralisering versus en mere forskernær rådgivning.   

 

Aarhus Universitet finder anledning til at bemærke, at initiativet til en ordning, hvor 

danske koordinatoransøgere kan få gennemlæst ansøgninger af to evaluatorer på bag-

grund af en forudgående screening af styrelsen, bør baseres på en tæt dialog med uni-

versiteterne, så der udgås en dublering af eksisterende initiativer på universiteterne. 

Det kan evt. overvejes, om der i stedet kan hentes udenlandsk inspiration til nye initia-

tiver, der understøtter samme formål.  

 

Handlingsplanen indeholder en række anbefalinger til, hvordan de enkelte institutio-

ner kan understøtte indsatsen. Der er tale om en række gode forslag til initiativer, der 

kan overvejes implementeret lokalt og dermed bidrage til et øget hjemtag. Det er dog 

vigtigt at præcisere, at der netop bør være tale om forslag til initiativer snarere end 

egentlige anbefalinger. Denne distinktion er vigtig, fordi udgangspunktet er forskelligt 

for hver enkelt institution og dermed graden af aktualitet af initiativerne. Således gæl-

der det for flere af anbefalingerne, at de allerede i forskelligt omfang er implementeret 

på danske universiteter. Det gælder f.eks. specialiseringen af rådgiver- og støttefunkti-

oner samt indførelse af screeningsprocesser i forhold til ikke-gennemarbejdede ansøg-

ninger. 

 

Aarhus Universitet er enig i ambitionen om at få flere danske koordinatorprojekter, 

men kan dog ikke tilslutte sig anbefalingen om, at de enkelte institutioner opstiller 

konkrete måltal for forøgelsen af antallet af koordinatorprojekter, da universiteterne 

kun i begrænset omfang kan påvirke et sådant måltal. Succesraterne afhænger bl.a. af 

typen af opslag og konkurrencesituationen, hvor der mange eksempler på, at selv gode 

ansøgninger afvises på grund af for få midler til rådighed. Desuden er det i sidste ende 

den enkelte forsker, der afgør, om en ansøgning skal sendes.  

 

Aarhus Universitet står selvfølgelig til rådighed, hvis kommentarerne giver anledning 

til spørgsmål. 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

 

Ole Steen Nielsen 

Prodekan 
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H2020 Program
2014 2015 2016 2017

Cross-theme - Ingen Liisa Lähteenmäki, BSS Ingen 
Excellent Science

Ivan Damgaard, ST William McGregor, Arts Jørgen Brandt, ST Jørgen Brandt, ST
Bente Lomstein, ST Klaus Molmer, ST Niels Brügger, Arts David Brooks, HE
Søren Moestrup, HE Søren Moestrup, HE Martijn Heck, ST Niels Brügger, Arts
Klaus Mølmer, ST Jens Mogens Olesen, ST Liv Hornekær, ST Jørgen Christensen-Dalsgaard, ST
Mogens Nielsen, ST Søren Riis Paludan, HE Morten L. Kringelbach, HE Ivan Damgaard, ST
Jeppe Olsen, ST Georg Sørensen, BSS William McGregor, Arts Poul Henning Jensen, HE
Søren Riis Paludan, HE Helle Vandkilde, Arts Mogens Nielsen, ST Thomas Vorup Jensen, HE
Georg Sørensen, BSS Poul Nissen, ST William McGregor, Arts
Helle Vandkilde, Arts Georg Sørensen, BSS Klaus Molmer, ST

Jens Stougaard, ST Poul Nissen, ST
Jens Mogens Olesen, ST
Søren Riis Paludan, HE
Jens Peter Schjødt, Arts
Georg Sørensen, BSS

Niels Boye, HE Niels Boye, HE Ingen Sarang Dalal, HE
Zahari Zlatev, ST
Anders Frederiksen, BSS 
(monitor)

Trine Bilde, ST Trine Bilde, ST Trine Bilde, ST

Anne Mette Lykke, ST Anne Mette Lykke, ST Finn Skou Pedersen, ST Martijn Heck, ST
Jan-Henrik Meyer, Arts Ivana Trkulja, ST Rune Hylsberg Jacobsen, ST

Thomas Vorup-Jensen, HE Thomas Vorup Jensen, HE
Anne Mette Lykke, ST Daniel Lucani, ST

European Research Council

Future and Emerging 
Technologies

Oversigt over AU-evaluatorer under H2020

AU-evaluatorer

Maria S-Curie Actions
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Research Infrastructures Ingen Ingen Ingen Ingen 
Industrial Leadership
Cross-theme (Industrial 
Leadership)

- Ingen  - Ingen 

Information and Communication 
Technologies

Jesper Buus Nielsen,  ST Ingen Ingen Martijn Heck, ST

Nanotechnologies Ingen Ingen Duncan Sutherland, ST Ingen 
Advanced materials Ingen Ingen Ingen Ingen 
Biotechnology Peter Kristensen, ST Ingen Ingen Ingen 
Advanced manufacturing and 
processing

Ingen Ingen Ingen Ingen 

Space Ingen Ingen Ingen Ingen 
Access to risk finance Ingen - Ingen Ingen 
Innovation in SMEs Ingen Ingen  - Evanthia Kalpazidou Schmidt, BSS
Societal Challenges
Cross-theme (Societal 
Challenges)

- Ingen  -  - 

Herman Autrup, HE Herman Autrup, HE Ingen Ingen 
Niels Boye, HE Niels Boye, HE
Anders Foldspang, HE
Francesco Lescai, HE
Inger Mechlenburg, HE

Food security, sustainable 
agriculture and forestry…

Ingen Ingen Karsten Bolding, ST Ingen 

Secure, clean and efficient 
energy

Søren Wandahl, ST Ingen Ingen Lelde Timma, ST

Smart, green and integrated 
transport

Ingen Ingen Ingen Ingen 

Eva Friis Møller, ST Sandra Brucet, ST Mikael Skou Andersen, ST Marianne Zandersen, STClimate action  environment

Health, demographic change and 
wellbeing

Punkt 6, Bilag 2: 6.2 Oversigt over AU evaluatorer under H2020 2014-2017.pdf



Jørgen E. Olesen, ST
Europe in a changing world… Ingen Ingen Mark Sedgwick, Arts Jeppe Sinding Jensen, Arts
Secure societies… Ingen Evanthia Kalpazidou Schmidt, BSS Claudio Orlandi, ST Ingen 
Spreading excellence and 
widening participation

Evanthia Kalpazidou 
Schmidt, BSS

Ingen Ingen Ingen  

Science with and for society Ingen Suresh Rattan, ST Ingen
Ingen 

Euratom indirect actions Ingen - -  -  
Niels Boye, HE Niels Boye, HE Ole Hertel, ST
Anders Frederiksen, BSS Trine Kastrup Dalsgaard, ST Peter Gorm Larsen, ST
Peter Gorm Larsen, ST Ivan Damgaard, ST 
Mogens Sandø Lund, ST Rune Jacobsen, ST
Poul Nissen, ST Peter Kristensen, ST
Jens Stougaard, ST Peter Gorm Larsen, ST
Søren Wandahl, ST Søren Riis Paludan, HE
Inger Mechlenburg, HE (observer)

General experts lists Ingen

Climate action, environment
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Sagsfremstilling

Dato: 18. december 2018
Side 1/1

Mødedato: 15. januar 2019
Møde: UFFE
Punktejer: Ole Steen Nielsen
Gæst: 

Beslutningspunkt (sæt kryds)
Drøftelsespunkt (sæt kryds)
Meddelelsespunkt (sæt kryds) x

Lukket punkt (sæt kryds)

Emne

Status på forhandlinger om EU's nye rammeprogram for forskning og innovation, Horizon Europe

Indstilling

Det indstilles, at UFFE tager vedlagte orientering til efterretning. 

Sagsfremstilling

Vedlagte notat giver en status på forhandlingerne om Horizon Europe. 
Sagen forelægges efterfølgende Universitetsledelsen.

Sagsbehandler

Karen Matthisson, Forskningsstøtteenheden

Bilag

1. Status på forhandlingerne om EU's nye rammeprogram for forskning og innovation, Horizon Euro-
pe

2. Oversigt over AU positioner på udvalgte emner i Horizon Europe. 
3. Oversigt over kanaler/fora AU benytter til at påvirke EU-arbejdet.

Punkt 7: Status på Horizon Europe forhandlingerne

16



• 7.1 HEU 181218.docx
• 7.2 one pager med AUs holdninger til HEU.docx
• 7.3 Oversigt over AU-medlemmer i EU fora 181218.pptx
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Forskningsstøtteenheden
Aarhus Universitet
Katrinebjergvej 107
8200 Aarhus N

Tlf. :  +45 8715 0000
E-mail: au@au.dk
Web: www.au.dk

Notat

Karen Matthisson

Dato: 18. december 2018

Side 1/5

AARHUS UNIVERSITET

Modtager(e): UFFE, Universitetsledelsen

Status på forhandlingerne om EU's nye rammeprogram for forskning og in-
novation, Horizon Europe

1. Proces og budget
Kommissionen fremsatte den 7. juni 2018 sit forslag til et kommende rammeprogram 
for forskning og innovation for perioden 2021-2027, Horizon Europe (FP9). 

Status er, at der stadig er usikkerhed om, hvorledes processerne for vedtagelse af pro-
grammet kommer til at forløbe frem til 2021. De sædvanlige tidsrammer for forhand-
linger kan ikke holdes, hvis det skal nås til 1. januar 2021. 

Kommissionen har haft presset på, for at forhandlingerne færdiggøres inden Europa-
parlamentsvalget i maj 2019, og en efterfølgende ny Kommission og nyt parlament træ-
der til. Parlamentet har endeligt besluttet sine positioner på Horizon Europe og venter 
nu på, at Rådet gør sine positioner op, inden trilogforhandlingerne mellem Råd, Parla-
ment og Kommission begynder sandsynligvis efter sommeren 2019.

I sidste ende er man dog afhængig af den separate vedtagelse af Kommissionens samle-
de budgetramme MFF, Multiannual Financial Framework, som budgettet for Horizon 
Europe er en del af. Budgetvedtagelsen har implikationer for Horizon Europe, fx vil det 
have indflydelse på, hvilke associeringsaftaler med lande uden for EU, man kan lave.  

Kommissionen fremlagde sit forslag til en kommende flerårig finansiel ramme (MFF) 
den 2. maj 2018. I forslaget er afsat 97,6 mia. EUR til Horizon Europe. Europaparla-
mentet har efterspurgt 120 mia. EUR. 
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AU har i marts udarbejdet positionspapir i forbindelse med Kommissionens høring om 
budgettet. Her bakker AU op om Parlamentets mål om at øge budgettet, og opfordrer 
til, at budgettet afspejler ambitionen om at gøre EU til ledende vidensøkonomi og de in-
vesteringer i forskning og innovation, som visse lande uden for Europa foretager. 

Senest har The Guild og Coimbra sammen med andre universitetsnetværk udsendt en 
række fælles budskaber, herunder at budgettet bør være 160 mia. EUR.

Den danske regering lægger vægt på, at udgiftsniveauet i næste MFF samlet set holdes 
på 1 pct. af EU27’s BNI, og at alle EU-budgettets udgifter skal afholdes inden for dette 
loft. Inden for disse rammer er det regeringens holdning, at der skal ske en indholds-
mæssig omprioritering af EU’s udgifter, så EU-budgettet i højere grad målrettes EU-
merværdiskabende tiltag, herunder bl.a. vækst- og konkurrenceskabende initiativer og 
excellencebaseret forskning. 

Vedtagelsen af MFF’en er for nuværende forsinket til december 2019.  

2. Formål og indhold – Kommissionens udkast
Formålet med Horizon Europe er at støtte hele værdikæden for forskning og innovation 
– fra forskningsmæssigt gennembrud til indførelse af produkt på markedet. Samtidig 
lægges vægt på programmets bidrag til at styrke EU's konkurrenceevne. 

Kommissionens udkast lægger op til en overordnet struktur, der består af tre søjler: 
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Under søjle II introduceres de såkaldte missioner for forskningen. AU har i april 2018 
udarbejdet positionspapir i forbindelse med høringen om missioner, hvor det bl.a. un-
derstreges, at excellent forskning bør være en essentiel del af missioner.  

Guild har ud over et positionspapir promoveret 5 udvalgte mission-forslag fra medlem-
merne over for Kommissionen. Et af Guilds fem forslag stammede fra AU. Derudover 
sendte Guild i et tæt samarbejde med 12 andre universitetsnetværk sendte i juli en række 
kommentarer og ændringsforslag til Kommissionens udkast til Horizon Europe. Gene-
relt var man positive over for Kommissionens forslag. 

3. Status på forhandlinger 

3.1 Ministerrådet 

Den danske regering har budt forslaget fra Kommissionen til Horizon Europe velkom-
men, herunder at der bygges videre på det eksisterende programs søjlestruktur og del-
tagelsesregler. Regeringen arbejder for et større fokus på grundforskning og forsker-
mobilitet, herunder særligt ERC og Marie Skłodowska-Curie Aktiviteter i søjle I. 

Regeringen forholder sig positivt til de foreslåede klynger inden for den udfordringsrev-
ne forskning og en forventet finjustering af klyngerne og deres indhold, inklusiv et øget 
fokus på miljø. Ligeledes forholder regeringen sig positiv til forslaget om missioner. 
Medlemsstaters inddragelse i identificering og formulering af konkrete missioner vur-
deres væsentligt for deres succes. 

Regeringen støtter generelt de nye instrumenter i søjle III, der introduceres for at frem-
me innovation. Det er vigtigt for regeringen, at der ikke sker en budgetforskydning til 
fordel for innovation (søjle III) på bekostning af grund- og strategisk forskning i søjle I 
og søjle II.

Under de hidtidige forhandlingerne har særligt følgende elementer i Kommissionens 
forslag været genstand for drøftelser: den strategiske planlægningsproces, herunder for 
missioner og institutionelle partnerskaber, inddelingen af klynger i søjle II, etablerin-
gen af Det Europæiske Innovationsråd (EIC) i søjle III og ”widening” med ønske om en 
mere ligelig fordeling af midlerne mellem medlemsstaterne fra gruppering af lande, som 
performer lavere i forhold til at hjemtage EU midler.

Ministerrådet mødtes den 30. november 2018, og her nåede Rådet til delvis enighed om 
sin holdning. I de seneste forhandlinger har den danske regering lagt vægt på at bevare 
excellenceprincippet og bakket op om at afværge de mest kontroversielle forslag fra de 
EU-lande, som arbejder for en mere ligelig fordeling af midlerne gennem introduktion 
af flere widening-tiltag. Excellenceprincippet er blevet kraftigt forsvaret i fht. program-
mål og evalueringer. I kompromisforhandlingerne har Danmark accepteret en formule-
ring om, at partnere fra lavt performende EU-lande kan tilføjes etablerede konsortier. 
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Danmark har lagt vægt på, at det først sker efter projektet er godkendt, og at det er fri-
villigt, men det er endnu uklart, hvordan det skal implementeres i praksis.
 
Der var enighed om at klyngen ’Inklusive og sikre samfund’ bliver splittet op i to klyn-
ger: ’Kultur og inklusive samfund’ og ’Civil sikkerhed for samfundet’. Der ønskes en sær-
skilt klynge for ’Mobilitet’ samt ’Space’ tilføjes som yderligere topic til klyngen om det 
’Digitale områder og industri’. Disse ændringer vil sandsynligvis ændre på den foreslå-
ede fordeling af budget mellem klyngerne.

Der er fortsat en række punkter, som ministrene ikke er enige om. Fx ønsker en række 
øst- og sydeuropæiske lande ligeløn for forskere, der deltager i Horizon Europe, og 
MSCA skal yde støtte til at forskere nemmere kan vende tilbage til deres hjemland. 

Rådet har endnu ikke fastlagt sin holdning vedrørende budgettet, herunder fordelingen 
af budget mellem programmets tre søjler. Dette vil blive fastlagt af finansministrene. 
Rådet har heller ikke besluttet sig vedr. deltagelse af ikke-EU-lande. Dette bliver også 
en del af budget forhandlingerne. 

3.2 Parlamentet
Europa-Parlamentet var hurtigt ude med udkast til ændringsforslag på både Horizon 
Europe (juli). Parlamentets udvalg for industri, teknologi, forskning og energi, ITRE, 
har udpeget Dan Nica (Rumænien) og Christian Ehler (Tyskland) som ordførere på Ho-
rizon Europe forordningen hhv. særprogrammet. De udsendte hver en rapport.

På den positive side, fastholdt Parlamentet sin ambition om at tilføre Horizon Europe 
€120 mia. Men Dan Nicas ændringsforslag var på en lang række punkter kontroversiel-
le. Konkret foreslog han fx nye evalueringskriterier, som vil favorisere de nyere med-
lemslande i Øst- og Centraleuropa og en fælles ensartet lønskala for deltagere i ramme-
programmet. På ERC blev der lagt op til evalueringskriterier, der afviger fra excellence 
som eneste vurderingskriterium. 

Internationale universitetsnetværk herunder Guild har reageret bl.a. med ændringsfor-
slag til de to rapporter med fokus på at imødegå de kontroversielle forslag. Hovedbud-
skaberne har været at sikre excellence tilgangen på tværs af rammeprogrammet, excel-
lence som det eneste evalueringskriterium for ERC, forsvar af budget ifht ERC & MSCA, 
SSH’s rolle på tværs af rammeprogrammet og styrke den akademiske indflydelse i fora 
for tilblivelse af arbejdsprogram, samt sikre deltagelsesvilkår for tredjelande. 

Parlamentets ITRE udvalg vedtog den 21. november deres endelige ændringsforslag til 
Horizon Europe. Dette indeholder bl.a. at øge Horizon Europe budgettet til 120 mia. eu-
ro, øget støtte til SMV’er i form af øremærkning af midler samt prioritet til programmer 
som inkluderer kvinder, SMV’er eller deltagere fra EU lande, der performer lavere, når 
der skal vælges mellem to lige stærke ansøgninger.
 
Parlamentets plenarforsamling bakkede op om ITRE’s forslag den 12. december.  
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3.3 Næste skridt
Kommissionen er begyndt at planlægge den strategiske programproces. Denne udgør 
basis for kommende arbejdsprogrammer og er derfor interessant, idet den udgør de al-
lerførste linjer for topics og instrumenter. Arbejdsprogrammer vil blive udarbejdet i 
2020, så de er klar til 2021. Desuden arbejder Kommissionen på horisontale temaer 
som fx citizens engagement, indikatorer relateret til Open Science og internationalt 
samarbejde.

Parlamentet har som nævnt endeligt besluttet sine positioner på Horizon Europe og 
venter nu på, at Rådet gør sine positioner op. Håbet er at nå en politisk aftale mellem 
medlemsstaterne inden Parlamentsvalget i maj 2019. Når Rådet har sine positioner en-
deligt besluttet kan trilogforhandlingerne mellem Råd, Parlament og Kommission be-
gynde. Dette vil sandsynligvis ske efter sommeren 2019. 

4. Opmærksomhedspunkter for AU
 Andet kvartal 2019 forventes annoncering af call for medlemmer til Mission bo-

ards. I Kommissionens udkast til Horizon Europe beskrives Mission board 
medlemmer som”…composed of around 15 high level individuals including 
relevant end-users representatives.” 

 Det er endnu ikke klart, hvilke emner der bliver for missionerne.  I arbejdet med 
missioner ser det ud til, at Kommissionen forsøger at inddrage kommende FET 
Flagships. Medlemsstaterne arbejder på, at der etableres ”state representatives 
group”, som også skal understøtte missioner og sikre sammenhæng til nationale 
indsatser. 

 Kommissionens arbejde med den strategiske planlægningsproces, herunder dens 
ambitioner på området ’Citizens engagement’. Det forlyder, at de praktiske impli-
kationer volder Kommissionen lidt vanskeligheder.
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One-pager: AUs holdninger til Horizon Europe

Overordnet *Generel tilfredshed med Kommissionens udkast til Horizon Europe og den overordnede struktur med tre søjler: 1) Excellent Science, 2) 
Global Challenges and European Industrial Competitiveness, 3) Innovative Europe. 

Budget * Bakker op om EU-Parlamentets ønske om at øge budgettet og opfordrer til, at budgettet afspejler både ambitionen om at gøre EU til 
ledende vidensøkonomi og de investeringer i forskning og innovation, som visse lande uden for Europa foretager. 
*Stærk støtte til øget budget til Excellence søjlen inden for forskningsbudgettet. 
*Der bør ikke ske en budget forskydning til fordel for innovation (søjle III) på bekostning af grund- og strategisk forskning i søjle I og II.

Excellent forskning *Excellence bør være det gennemgående princip i alle tre søjler. Særligt ERC og MSCA skal prioriteres.
*Afgørende at give mere plads til banebrydende forskningsprojekter i den lave del af Technology Readiness Level (TRL) skalaen i søjle II 
og III. Europa går glip af nybrud, hvis fokus er for meget på markedsparathed.

Missions * Opbakning til, at missions indgår som et element i en søjle vedr. ”Global Challenges…”. 
* Excellent forskning bør være en essentiel del af missioner.  
*Ved udvælgelse af missioner og portefølje af projekter, er det afgørende at ejerskab sikres, ligesom engagement af det civile samfund.
*Portefølje management af missioner er vigtig for at sikre synergi og komplementaritet mellem projekter, og får at sikre impact på 
mission niveau.

European Innovation 
Council (EIC) 

*Bakker generelt op om EIC men finansiering må ikke ske på bekostning af Excellence søjlen eller Global Challenge søjlen.
* Fokus bør være på bottom up instrumenter til finansiering af forskningsdrevet innovation med fokus på excellence i innovation

Interdisciplinaritet og 
integrering af SSH 

*Integration af SSH tidligt i processerne, fx ved formulering af topic-tekster, for at undgå at SSH bliver et add-on, men reelt integreres.

 ”Widening participation” *Afgørende ikke at gå på kompromis med excellence princippet.
*Dog vigtigt at der findes instrumenter, som understøtter udvikling af excellence i alle medlemsstater.
*Nationale forskningssystemer bør understøtte udviklingen af excellence gennem infrastruktur- og karriereudviklingsprogrammer.
*Strukturfondsmidler bør i relevante medlemsstater målrettes, så de understøtter kapacitetsopbygning og videns-økosystemer. 

Open Science * Der er ikke udarbejdet AU positionspapir
Open to the World * Der er ikke udarbejdet AU positionspapir
Partnerskaber * Bakker op om partnerskaber, men samtidig også op om en reduktion i antallet af partnerskaber.  
Impact *Forventede effekter i topic-beskrivelser bør differentieres i forhold til typer af virkemidler (RIA, CSA og IA), størrelse af projekter m.m.
Evalueringer *Eneste evalueringskriterium for ERC bør være excellence. 

*Excellence er det vigtigste evalueringskriterium og bør ikke påvirkes af geografiske hensyn.
*Et transparent og effektivt evalueringssystem er afgørende for rammeprogrammets succes.

Simplificering * Simplificering der er sket indtil nu anerkendes.
* Vigtigt fortsat at have simplificering for øje – både i forhold til strukturer af rammeprogrammet og implementering.

Links til: 
Positionspapirer
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Program komiteer 
(Giver input og godkender arbejdsprogrammer, 
såkaldte nationale eksperter)
SC 2 Bioøkonomi m.m.: Erik Steen Kristensen
SC 3 Energi: Bo Brummerstedt
SC 5 Klima: Hans Sanderson
SC 6 Rummelige samfund: Johnny Laursen 

Advisory Groups 
(Uafhængige rådgivere af Kommission om 
programindhold på strategisk niveau):
SC2 Bioøkonomi m.m.: Niels Halberg
FET: Thomas Toftegaard
ICT: Ole Lehrmann Madsen

Andre ekspertgrupper
Expert Group on Bio-based products: Erik Steen 
Kristensen

Europæiske partnerskaber 
fx ETP, JPI, EIP, KIC en række forskere er tilknyttet i 
forskelligt omfang 

Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Strategisk referencegruppe
(indhenter høringssvar til f.eks. Positionspapir på f Horizon 2020,  
EIC, Horizon Europe mv.)
Ole Steen Nielsen

Nationale referencegrupper
(indhenter faglige indspil til arbejdsprogrammer og 
programkomiteer, udarbejder danske prioriteter)

SC 1 Sundhed: Bente Langdahl, Ole Steen Nielsen, Henrik Toft 
Sørensen
SC2 Bioøkonomi m.m.: Erik Steen Kristensen
SC 3 Energi: Torben René Jensen
SC 5 Klima: Jørgen Brandt, Hans Sanderson, Merete Bilde, Anja 
Skjoldborg Hansen
SC 6 Rummelige samfund: Johnny Laursen, Anne Marie Pahuus, 
Niels Mejlgaard, Cathrine Hasse, Kirsten Frandsen
IKT: Peter Gorm Larsen, Ole Lehrmann Madsen
NMBP: Thomas Toftegaard

Baggrundsgruppe for SC 7 Sikre samfund: Ivan Damgård, Lotte 
Meinert
Baggrundsgruppe for IMI2: Ole Steen Nielsen

AU H2020 Ekspertgrupper 
(Nedsat på tværs af universitetet, leverer input til udkast til 
arbejdsprogrammer). 
Formændene for grupperne er:
SC1 sundhed: Jørn Olesen 
SC2 bio: Erik Steen Kristensen
SC3 energi:  Rune Hylsberg Jacobsen
SC4 transport: Jens Lysgaard
SC5 klima: Hans Sanderson
SC6 SSH: Johnny Laursen

AU medlemmer i formaliserede EU fora / påvirkningskanaler

AU National EU

Danske Universiteter (udvalgte udvalg)
Rektorkollegiet Brian Bech Nielsen
Udvalgte for Forskning og Innovation Lars Bo Nielsen
Direktørudvalget Arnold Boon
EU arbejdsgruppe Pernille von Lillienskjold

The Guild
Presidents group Brian Bech Nielsen
Viepresidents group Berit Eika
SSH Deans group Thomas Pallesen
North South WG Bjarke Paarup 
Institutional Liaison group John Westensee
R&I policy group Pernille von Lillienskjold
Innovation WG Anette Miltoft
Erasmus WG Rikke Nielsen 
Research Support Offices WG Pernille von Lillienskjold
AU har ikke medlemmer i grupperne: Quality, 
Widening participation, Open Science

Coimbra
Board member Johnny Lausen
John Westensee, Pernille von Lillienskjold, Rikke 
Nielsen, Jette Hammer, Jens Seeberg, Karen M. 
Lauridsen, Michael Winther, Derek Pardue deltager 
i div grupper

AU Task force vedr. FP9 (Horizon Europe)
Niels Mejlgaard
Niels Halberg
Jan Ifversen
Poul Henning Jensen

DFiR – Danmarks Forsknings- og 
Innovationspolitiske Råd
Søren Rud Keiding

Innovationsfondens Strategic Advisory Board
Niels Christian Nielsen
Lars Bo Nielsen
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Sagsfremstilling

Mødedato: 15. januar
Møde: Møde i UFFE
Punktejer: Søren Rud Keiding
Gæst: Jakob D. Sørensen

Beslutningspunkt (sæt kryds)
Drøftelsespunkt (sæt kryds)
Meddelelsespunkt (sæt kryds) X

Lukket punkt (sæt kryds)

Emne
Orientering om status på AU og AUH’s arbejde med donationer til forskning

Resumé 
Jakob D. Sørensen fra Forskningsstøtteenheden giver en orientering om arbejdet med donationer til 
forskning på AU og AUH. 

Indstilling
Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling
Universitetsledelsen har besluttet, at Forskningsstøtteenheden skal overvåge udviklingen på dona-
tionsområdet på AU og i Danmark og regelmæssigt orientere herom til UFFE.

Der vil blive orienteret om:
 Igangsættelse af donationskampagne på Aarhus Universitetshospital/Health - Institut for kli-

nisk medicin
o Orientering om ansættelse af leder for donationsindsatsen
o Orientering om de forskningsområder, der fokuseres på
o Orientering om rammer for og organisering af donationsindsatsen

 Den amerikanske donation til Professor Jacob Sherson, Institut for Fysik og Astronomi samt 
det tekniske setup AU har lavet for muliggøre donationen.

 Orientering om donationsindsatsen på BSS
 Orientering om alumnearbejdet på ST

Sagsbehandler
Forskningsstøtteenheden v. Jakob D. Sørensen

Involvering

Tidsfrist

Bilag

Punkt 8: Status på donationer
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Mødedato: 15/1 2019
Møde: UFFE
Punktejer: Brian Bech Nielsen
Gæst: 

Beslutningspunkt (sæt kryds)
Drøftelsespunkt (sæt kryds)
Meddelelsespunkt (sæt kryds) x

Lukket punkt (sæt kryds)

Emne

Statusredegørelse 2018 og ajourført handleplan til UFM

Resumé

-

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Universitetsledelsens stab er i færd med at udarbejde udkast til statusredegørelse 2018 og ajourført 
handleplan til UFM.

Statusredegørelsen 
Statusredegørelsen er den årlige afrapportering på rammekontraktens syv mål, og består af:

1. Gengivelse af målet og målforklaring
2. Vurdering af, om der er fremskridt i realiseringen af det strategiske mål
3. Gengivelse af de vigtigste understøttende aktiviteter fra handlingsplan
4. Evt. større ændringer i handlingsplanen fra det forgående år anføres inkl. de ledelsesmæssige 

overvejelser bag prioriteterne 
5. Skematisk dokumentation af udviklingen i de fastsatte indikatorer. Status for de kvalitative 

datakilder beskrives kort. 

Afrapporteringen sker på AU-niveau. 
Samlet skal afrapporteringen af hvert mål fylde en til to sider.

Ajourført handleplan
Der skal udarbejdes forslag til ajourført handleplan. 
Den nuværende handleplan er en minimalistisk model med kortfattede handleplaner for de enkelte mål og 
tilsvarende relativt få løfter om gennemførsel af konkrete aktiviteter. Den model blev godkendt af styrel-
sen.

Den videre proces
Der skal foreligge et udkast d. 29/1; dvs. før det næstkommende UFFE-mødet. 
Derfor vil UFFEs medlemmer få et udkast, som skal kvalificeres og godkendes pr. mail. 
Rektoratet skal modtage et færdigt udkast d. 19. februar.

Økonomiske konsekvenser

-

Kommunikation

-

Punkt 9: Statusredegørelse 2018 og handleplan til UFM – kommende proces
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Sagsbehandler

Inge Liengaard, US

Involvering

-

Tidsfrist

19/2 2019

Bilag

-
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Mødedato: 15/1 2019
Møde: UFFE
Punktejer: LWB
Gæst: 

Beslutningspunkt (sæt kryds)
Drøftelsespunkt (sæt kryds)
Meddelelsespunkt (sæt kryds) X

Lukket punkt (sæt kryds)

Emne

Status på Coimbra 3-Minutes-Thesis (3MT)

Resumé

Ph.d.-skolelederne har besluttet, at AU deltager i Coimbra Gruppens 3 Minutes Thesis-konkurrence 
(3MT).  Konkurrencen afholdes 20. marts og evalueres efterfølgende med henblik på fortsættelse. Coimbra 
3MT konkurrencen på AU afholdes således for første gang uafhængigt af Falling Walls Lab.

Vinderen tildeles et rejselegat på 35.000 kr. 

Talentenheden står for oprettelsen af et kursus, og AU Event og Kommunikation arrangerer og afvikler 
konkurrencen.

Indstilling

Det indstilles, at UFFE tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund
AU har tidligere deltaget i en række formidlingskonkurrencer for ph.d.-studerende fx Falling Walls Lab og 
i regi af Coimbra gruppens 3MT-konkurrence. UFFE besluttede i 2018, at AU ikke fremover skulle engage-
re sig i Falling Walls Lab. Ph.d.-skolelederkredsen valgte efterfølgende at understøtte deltagelse i 3MT for 
bl.a. at styrke AU’s engagement i Coimbra netværket. Da interessen for at deltage på AU tidligere har været 
lav, og kvaliteten af deltagerne har været svingende, valgte ph.d.-skolelederne, at deltagerne skulle tilbydes 
medietræningskursus for at højne kvaliteten, og at der skulle være en pris til vinderen af den lokale kon-
kurrence på AU for at øge tilslutningen. 

Udgifter til medietræningskurset, AU’s 3MT-konkurrence samt rejselegatet afholdes i 2019 af ph.d.-skoler-
ne i fællesskab.

Medietræningskursus
Kurset er oprettet med to eksterne undervisere. Materiale om konkurrencen udsendt til ph.d. skolerne 
med henblik på yderligere annoncering. AUPA har også annonceret til sine medlemmer gennem sociale 
medier. Der er tilmeldingsfrist 25. januar. Der er mulighed for op til 20 deltagere. Skulle der være flere in-
teresserede udvælges med henblik på så stor faglig spredning som muligt. 
Kurset afvikles 26. februar med opfølgende feedback sessioner ca. to uger senere.
Pr. 4. januar er der seks tilmeldte: 5 fra HE og 1 fra ARTS. 

Komité til udvælgelse af finalister blandt vinderne af Coimbra universiteternes lokale konkurrencer
En video af vinderen af den lokale konkurrencer distribueres blandt Coimbra Gruppens medlemsuniversi-
teter, som skal stemme på tre finalister. Disse går videre til en finale, som holdes sammen med Coimbra’s 

Punkt 10: Coimbra 3-Minutes-Thesis (3MT)
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årsmøde i Prag. Går AU’s vinder videre til finalen, tilbydes vedkommende yderligere træning inden fina-
len. 

Sidste år blev videoerne vurderet af en medarbejder på AU, der sidder i en af Coimbras arbejdsgrupper. 
For at sikre involvering og en rimelig udvælgelse nedsættes der i 2019 en komité bestående af én person 
med kommunikationsprofil, én ph.d.-skoleleder/ph.d.-programleder, én ph.d.-studerende (AUPA), og én 
Coimbra repræsentant på AU.

Næste skridt:
Der arbejdes videre med den endelige udforming af kurset og konkurrenceafviklingen. 
Umiddelbart efter 25. januar udvælges kursusdeltagerne og orienteres om deltagelsen. 

Økonomiske konsekvenser

-

Kommunikation

Event og Kommunkationsstøtte 

Sagsbehandler

Jakob Feldtfos Christensen/ Tobias Juel Frandsen

Involvering

AU FE (Talentudviklingsenheden og Event og Kommunikationsstøtte)

Tidsfrist

-

Bilag

Udsendt informationsmateriale.
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PRESENT YOUR PHD PROJECT IN 3 MINUTES  
AND WIN A 35.000 KR. TRAVEL GRANT 

Aarhus University invites all its PhD students to participate in this year’s “3 Minutes Thesis” competition 
(3MT) 20th of March 2019 in Stakladen.  

With 3MT you’ll enhance your research presentations skills and the workshops will give you tools for 
public speaking both when it comes to rhetoric, body language and voice control. 

In 3MT, the participating PhD students present their research project in 3 minutes for an audience of 
non-specialists with only one static slide – and no other resources.   

The internal winner at AU will win a 35.000 kr. travel grant and the video of the performance will be 
submitted to the international competition held in the Coimbra Group of more than 35 European 
universities. A panel in the Coimbra Group will select a top three, and these will be invited to perform 
at the Coimbra Group annual conference 5-7 July 2019. 

 
Eligibility 
To participate you must be enrolled at AU as a PhD student.  

Participation 
To be part of the AU 3MT please express your interest no later than 25 January 2019 here: 
https://events.au.dk/3mt2019/sign-up 

If the interest exceeds the number of available spots at the workshops we aim at having the widest 
possible representation from AU.  

Want to know more? 

The 3MT was founded at University of Queensland, Australia in 2008, and you can read more 
about 3MT on their website. 

The  Coimbra Group Call for competitors including detailed rules can be read here. 

During the spring, Aarhus University will develop a webpage for the event.  

IMPORTANT DATES 

Workshop - 26th of February 2019 9.30-14.30 
This year we have training activities for AU participants. We have a workshop on rhetoric, body language 
and voice control. The teaching will be directly aimed at the 3MT competition, but the tools provided can of 
course be used outside the competition as well.  

Feedback sessions – early May, dates to be settled 
Participants will be invited in groups of four to have a test run of their performance in front of one of the 
teachers at the workshop and get feedback before entering the competition. All performances will be 
recorded at the feedback session, and every participant will get a recording of their own performance and 
written feedback afterwards.  

3MT Competition at AU - 20th March 2019 at 16.00-18.00 
The internal competition is held at Stakladen at AU. A panel will judge the performances and select the 
winner – and we hope a great audience will come and celebrate science and research with us.  
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AARHUS UNIVERSITET

Sagsfremstilling

Dato: 9. januar 2019
Side 1/1

Mødedato: 15. januar 2019
Møde: Møde i UFFE
Punktejer: Ole Steen Nielsen
Gæst: 

Beslutningspunkt (sæt kryds) X
Drøftelsespunkt (sæt kryds)
Meddelelsespunkt (sæt kryds)

Lukket punkt (sæt kryds)

Emne

Etablering af SDG-netværk

Indstilling

Det indstilles, at UFFE
 tilslutter sig udkast til opslag vedr. etablering af SDG-netværk
 drøfter tidsplanen samt nedsættelse af et udvalg, der skal interviewe udvalgte ansøgere

Sagsfremstilling

Udvalget besluttede på sit møde d. 20. december 2018 at etablere 2-4 SDG-netværk med reference til 
SDG-konferencen på Aarhus Universitet d. 4. februar 2019. 

Det foreslås, at der afsættes midler for en flerårig periode ud fra følgende fordelingsnøgle:

År Mio. kr. pr. netværk
2019 0,25 
2020 0,50
2021 0,25
I alt 1 mio. 

Udvalget understregede, at bevillinger skal fungere som seed money til potentielt hjemtag af eksterne mid-
ler til en større indsats, og at udvælgelsesprocessen skal baseres på et visionsoplæg og efterfølgende inter-
views med udvalgte ansøgere. 

Det foreslås, at UFFE nedsætter et underudvalg bestående af en prodekan fra hvert fakultet, som får an-
svaret for ansøgningsprocessen ud fra følgende tidsplan: 
• Februar 4, 2019: Opslaget annonceres på SDG-konferencen
• Marts 15, 2019: Deadline for ansøgninger
• Marts 29, 2019: Udvælgelse af ansøgere, som går videre til interview
• April 8-12, 2019: Interviews med udvalgte ansøgere 
• April 17, 2019: Beslutning om bevillinger

Der vedlægges et udkast til opslag og ansøgningsskema.

Sagsbehandler

Knud Warming, Forskningsstøtteenheden

Involvering

Forskningsrådgiverne Mie Lundgaard (ST) og Lotte Holm (Arts), som begge er involveret i planlægningen 
af SDG-konferencen

Bilag

Udkast til opslag og ansøgningsskema
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• 11.1 SDG Networks - call text.docx
• 11.2 Application form SDG Networks.docx
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Call-2019: SDG Networks 

Aims and background
On February 4 2019, Aarhus University organized a conference on the UN’s 17 Sustainable 
Development Goals (SDGs) with focus on the development of sustainable solutions in partnerships 
between the university, public stakeholders and private companies. 

To support collaboration ideas arising from the conference, The Committee for Research and 
External Cooperation has decided to fund 2-4 SDG networks based on partnerships between Aarhus 
University, public stakeholders and private companies. 

Activities funded through this call should also have a university broad appeal and involve at least 
two faculties. Networks should address one or more of the 17 Sustainable Development Goals. A 
key priority is to demonstrate a potential for attracting additional external funding of network 
activities and ensuring sustainability and impact beyond the funding period.

The Committee for Research and External Cooperation invites employees at AU to submit 
proposals. 

Proposals submitted should demonstrate:

 a clear vision for the network
 cross-faculty participation (minimum of two faculties involved)
 involvement of external partners with clearly defined tasks
 a strategy for attracting additional external funding and ensuring sustainability and impact 

beyond the funding period
 clearly defined milestones

Applicants are encouraged to incorporate relevant experience from international partners.

Who can apply?
Applicants must hold a position at AU during the grant period. Staff costs for applicants are eligible 
costs.

How is the application assessed?
AU’s Committee for Research and External Cooperation will assess the applications and decide on 
funding. The evaluation criteria for selection of proposals are:

 Excellence
 Strength of the network
 Sustainability of the network
 Impact
 Quality and efficiency of the implementation 
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Timeline 
 February 4, 2019: Announcement of the call at the SDG Conference at Aarhus University
 March 15, 2019: Deadline for applicants
 March 29, 2019: Selection of applicants invited for an interview with members of the committee
 April 8-12, 2019: Interviews with selected applicants 
 April 17, 2019: Decision on funding 

Application scheme 
The template attached to the call text must be used.

Budget
The maximum budget per network is:

 DKK 250.000 in 2019
 DKK 500.000 in 2020
 DKK 250.000 in 2021

The committee plans to fund 2-4 networks and reserves the right to reject all applications.

Eligible costs are 
 Staff costs – for applicant, participants, external parties and administrative support 
 Travel expenses, e.g. participation in international networks, relevant meetings and incoming 

guests
 Costs related to organizing meetings, e.g. catering and materials 

For information on salary rates for named persons at AU, please contact your local project finance 
administrator (projektøkonom).  

The grant does not cover overhead expenses. 

The funds granted cannot be transferred to the following calendar year. Costs already or subsequently 
covered by other funds are not considered eligible cost (no double funding).

Submission
The application including all sections and annexes must be sent as one pdf to Knud Warming, AU 
Research Support Office, by using this email address: warming@au.dk

The deadline is Friday March 15, 2019.

Contact
For more information, please contact one of the following members of the committee for research 
and external cooperation: 

Vice-dean, Faculty of Arts, Anne Marie Pahuus, mail: amp@au.dk
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Vice-dean, Faculty of Health, Lise Wogensen Bach, mail: lwb@au.dk
Vice-dean, Faculty of Science and Technology, Søren Rud Keiding, mail: keiding@au.dk
Vice-dean, Aarhus BSS, Per Baltzer Overgaard, mail: povergaard@au.dk
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Application form: SDG Networks

1. Title, applicant (PI), project period and budget

Title:

Main applicant (PI):
Name of main applicant (PI):
Position
Department/Center
Address
E-mail
Telephone
Mobile

Project period:*
* Max duration is until December 2019.

Total budget applied for:

2. Members of the SDG network from Aarhus University

Partners at Aarhus University *
(please specify name and department/faculty) 
1.
2.
3.

* Insert additional lines if necessary.

3. External partners of the SDG network

External partners *
(please specify name and organization/company) 
1. 
2. 
3. 

* Insert additional lines if necessary.

4. Sustainable Development Goal(s) to be addressed 
Sustainable Development Goal(s)
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5. Project description (max. 4 pages)

The description should contain the following four sections:

1. Overall vision of the SDG Network
2. Presentation of members of the network and how they contribute to the overall vision 
3. Proposed projects/activities, including a timeline and clearly defined milestones
4. Expected impact and sustainability, including a strategy for attracting additional external 

funding
 

1. Overall vision of the SDG Network

2. Presentation of members of the network and how they contribute to the overall vision

3.Proposed projects/activities, including a timeline and clearly defined milestones

4. Expected impact and sustainability, including a strategy for attracting additional 
external funding
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6. Budget 

* Insert additional lines if necessary. 

Budget description: (Describe the costs above in brief)
Staff salaries:

Activity expenses:

7. CV for applicant 

8. Signatures (Applicant and Head of Department)

_________________________ ____________________________
Applicant Head of Department

Staff salaries* 2019 2020 2021 Total
Name of applicant
Name of participant
Name of participant
Name of participant
Administrative staff
…
Total staff costs

Activity expenses* 2019 2020 2021 Total
Cost 1
Cost 2
Cost 3
…
Total activity expenses

Total expenses
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