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Ikke at de, der vandt konkurrencen om forsk-
ningsmidler, har samme mediebevågenhed og 
befolkningens opmærksomhed. OL er en intens, 

folkelig begivenhed, mens FP7 strækker sig over 
syv år. Men på trods af forskellene er der alligevel 
god grund til at holde sig til sammenligningen. 
På syv år har 2.674 forskere, innovatorer m.fl. i 
Danmark været med i 1.983 projekter og vundet i 
konkurrence mod de allerbedste europæiske kol-
leger på deres områder. De har været med som 
holdkaptajn eller spiller i internationale teams af 
forskere og virksomheder, der sammen har nået 
nye højder og indsigter. 

”Alt i alt svarer det til, at 
Danmark hver eneste dag  
i syv år fik en bevilling  
fra EU.” 

Målt i kroner og ører har de til sammen hentet 
i alt 7,3 milliarder kroner. Et flot slutresultat for 
Danmarks deltagelse i FP7 og et godt udgangs-
punkt for deltagelse i Horizon 2020. 

Hvad så nu? 
Er vi kommet godt fra start i Horizon 2020?  
Europa-Kommissionen offentliggjorde i november 
2014 de første resultater i Horizon 2020, hvor 
blot 2 procent af programmets 592 milliarder 
kroner er uddelt til de allerbedste projekter. Der 
er bevilget 16,6 milliarder kroner og Danmark har 
fået 362 millioner kroner. 118 dygtige forskere, 
virksomheder etc. i Danmark kom i mål med de 
ansøgninger, som de er med i. Resultatet er dog 
meget foreløbigt og baseret på et så spinkelt 
grundlag, at det endnu er for tidligt at vurdere 
Danmarks formkurve.

Af de få midler, der er uddelt, er halvdelen bevil-
get inden for disciplinen ”Industrielt lederskab”, 
der dog kun fylder en femtedel af det samlede 
budget for Horizon 2020. Foreløbigt har ansøgere 
i Danmark hjemtaget knap 1 procent her. Inden 
for de to andre søjler, ”Videnskabelig topkvalitet” 
og ”Samfundsmæssige udfordringer” er hjemta-
get på henholdsvis 3,3 procent og 3,4 procent.

I marts i år bliver vi klogere på, om vi opnår et 
større EU-tilskud fra ”Videnskabelig topkvalitet” 
og ”Samfundsmæssige udfordringer”. Her er 
Europa-Kommissionen nemlig klar med de næste 
resultatlister. 

Selvom det endnu er for tidligt at vurdere den 
ambitiøse målsætning for medaljehøst og midler, 
det være sig regeringens hjemtagningsmålsæt-
ning om at hjemtage 2,5 procent af midlerne, uni-
versiteternes eller virksomhedernes individuelle 
mål, må vi erkende, at konkurrencen om at få en 
bevilling fra Horizon 2020 er skærpet. 

”Den geniale idé gør det ikke 
alene, man skal i endnu 
højere grad holde sig EU’s 
krav nøje for øje.” 

Og som i enhver anden konkurrence gælder det 
om at være velforberedt og målrettet. Vinderen 
er den, der også kan skrive den bedste ansøgning. 
Vi stiller i magasinet bl.a. skarpt på ansøgningens 
afsnit om Impact med interview og baggrundstof 
og håber, at det kan inspirere til endnu bedre an-
søgninger.

God læselyst. 

Katrine Nissen
Kontorchef 
EU-politisk Kontor, Styrelsen for Forskning og  
Innovation 

Danmark i mål med 2.700 medaljer 
og 7.000.000.000 kroner 
Efter store internationale sportsbegivenheder som OL gør Team Danmark resultatet op. Hvor mange 
medaljer fik vi? Vandt guldfireren igen? Levede de danske atleter op til forventningerne? Lidt i samme 
ånd kan man se på EU’s forskningsprogram FP7, hvor vi nu kender slutresultatet.
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Hvad stiller man op med impact?
Den helt enestående forsknings- og innovationsidé er vigtig, når man søger om EU-midler. Men det er 
lige så vigtigt at fortælle, hvad der kommer ud af idéen, og hvordan resultaterne har samfundsmæssig 
relevans. To forskere giver deres bud på det gode afsnit om impact i en ansøgning.    

Impact-afsnittet i en ansøgning til Ho-
rizon 2020 er delt op i to hovedafsnit: 
Expected impact og Measures to maxi-

mise impact. Og det er disse nøglebegre-
ber, penneførerne på ansøgningen skal 
bygge afsnittet om impact op efter. I Im-
pact skal man overbevise evaluatorerne 
om, hvad der kommer ud af den excel-
lente forskningsidé, og hvordan projek-
tet bidrager til at opnå den forventede 
effekt, der er nævnt i opslaget. Hertil 
kommer en beskrivelse af, hvordan kon-
sortiet vil udnytte og udbrede resulta-
terne via et mix af formidlingsaktiviteter, 
og hvordan de vil håndtere rettigheder 
til resultaterne og data.

Tag en rejse i tiden
Der er behov for i højere grad end tidli-
gere at indtænke den kommercielle side 
i et Horizon 2020-projekt, allerede når 
du skriver ansøgningen, lyder det fra lek-
tor Jens Geersbro, CBS: ”Det er en god 

idé at koble kunderne eller slutbrugerne på i et 
forsknings- eller innovationsprojekt og ad den vej 
sikre sig, at det, man laver, har en klar samfunds-
mæssig relevans og en markedsorienteret effekt. 
Selvom ingen kan forudsige fremtiden, skal man 
forsøge at tænke den efterfølgende forretning ind 
og gøre det så konkret som muligt. Det er svært, 
men man skal gøre sit bedste. Omvendt kan man 
sige, at hvis man ikke kan gøre rede for den sam-
fundsmæssige effekt, er ens argumentation ikke 
så stærk.”  

Samme vurdering af slutbrugerens rolle i impact 
deler lektor Arne Skou, Aalborg Universitet: ”Tænk 
slutbrugeren ind i projektet fra starten – det gør 
ansøgningen stærkere. Det er ikke længere til-
strækkeligt at vise, at f.eks. en ny energiteknologi 
virker. Man skal tage det skridtet videre fra labo-
ratorierne og vise, hvordan det virker i konkrete 
sammenhænge f.eks. som energibesparelse i par-
celhuse. Det gælder ikke alene ingeniørvidenskab, 
men også humaniora og samfundsfag. Borgerne 
spiller en større rolle i at løse samfundsmæssige 
udfordringer, og koblingen hertil skal være tydelig 
for dem, der bedømmer ansøgningerne.” 

Hyl med de ulve, du er iblandt
Et andet godt råd fra Jens Geersbro er, at man 
skal hyle med de ulve, man er iblandt. ”Hvis der 
står i opslaget, at man skal udarbejde en forret-

ningsplan, så laver man en forretningsplan og be-
der den person i konsortiet, som har kompeten-
cer, at gøre det”, siger Jens og fortsætter: ”Man 
skal som forsker ikke lege forretningsmand eller 
omvendt. Man skal huske på, at der blandt evalu-
atorerne er eksperter inden for f.eks. kommercia-
lisering, og de vil hurtigt kunne gennemskue, hvis 
fagligheden er for lav.”  

Arne Skou anbefaler også et stærkt konsortium 
med gode CV’er. Det gør det lettere at argumen-
tere troværdigt for, at projektet kan gennemføres 
og har den ønskede effekt, siger han. ”Du skal ty-
deliggøre, hvordan de forskellige aktører i konsor-
tiet vil adressere de forskellige impact-parametre, 
der er nævnt i opslaget. Det gode impact-afsnit er 
velunderbygget og begrundet i f.eks. markeds- og 
konkurrenceforhold”, siger Arne, der er medan-
søger på et stort tværgående innovationsprojekt 
sammen med bl.a. Bosch, Danfoss og Phillips.

Gå på to ben
Jens Geersbro er også medansøger på et innova-
tionsprojekt sammen med blandt andet DTU. Her 
har det været et mantra at finde partnere, der 
supplerer hinandens kompetencer således, at den 
forretningsmæssige og teknologiske side arbejder 
tæt sammen. ”I projektet vil vi bringe idéer fra 
den ene verden til den anden verden og bygge 
bro mellem den kommercielle og teknologiske 
verden”, slutter Jens.

DET TæLLEr POsiTiVT i iMPacT 
• Den kvalitative beskrivelse af den forventede impact 

skal kvantificeres - gerne i form af konkrete tal, henvis-
ninger til kilder (OECD, brancheorganisationer etc.) og 
forklaringer på, hvordan markedet vil blive påvirket.

• Tydeliggør, hvordan I vil arbejde videre med resulta-
terne, efter projektet slutter, f.eks. i form af en kom-
mercialiserings- og/eller kommunikationsplan. 

• Fremhæv projektets impact allerede i ansøgningens 
Abstract. Det skal stå klokkeklart, kort og præcist 
formuleret allerede i indledningen, hvad formålet og 
effekten med projektet er. 

Lær MErE OM iMPacT
EuroCenter holder ansøgningskurser i september 2015 i 
henholdsvis Aarhus og København – se bagsiden.

   ViL DU ViDE MErE?
Kontakt Eurocenter på telefon 3544 6240 eller  
e-mail eurocenter@fi.dk

LEKTOr JEns  
GEErsBrO

LEKTOr arnE sKOU

mailto:eurocenter@fi.dk


Styrelsen for Forskning og innovation

4 eu-information  nr. 1  |  Januar 2015   

Forskningens fodaftryk
impact har i Horizon 2020 fået en væsentligt større betydning end i det forrige forskningsprogram – nu 
skal skatteborgerne kunne se, hvad der kommer ud af de store investeringer i forskning og innovation. 
Gevinsterne for samfundet skal være tydelige. To succesfulde ansøgere fortæller her om deres erfaring 
med at skrive afsnittet om impact i deres ansøgning.

På sporet af innovationens 
blinde pletter

Vi er fantastiske til innovation i landbruget”, 
det hører specialkonsulent Leif Raun fra Vi-
dencenter for Landbrug ofte og fra mange 

sider. Men er vi egentlig så gode? Og hvis ja, hvor-
for? Hvad er de bagvedliggende forklaringer? De 
spørgsmål vil et internationalt hold bestående af 
landbrugsrådgivende og landbrugstekniske orga-
nisationer i samarbejde med en forskergruppe nu 
afdække, dels i Danmark dels rundt om i Europa. 

Projektet AgriSPIN – Space for innovations in Ag-
riculture løber i 2 ½ år. Missionen er at finde og 
udforske de ’blinde pletter’ i innovationsprojekter 
og udvikle nye innovationspraksisser til gavn for 
den enkelte landmand. ”Det snu i AgriSPIN er, at 
vi kortlægger, hvad vi har døbt ’de blinde pletter’ 
i innovationsprojekter. Det er de dynamikker, 
som man ikke selv ser, erkender eller umiddel-
bart tillægger nogen værdi. Det kan f.eks. være 
samspillet mellem landmanden med en god idé 
og rådgiverens forståelse og måde at understøtte 
idéen på. Vi skal nemlig et lag dybere ned, til de 
dynamikker, der kan skabe fremdrift eller dræbe 
innovationsprocesser i vores erhverv. Vi skal af-
dække de blinde pletter, der kan have en både 
positiv og negativ effekt på innovationsprocessen. 
På den måde kan vi identificere, hvad der for al-
vor rykker i innovationsprocessen, og bruge det 
fremover”, fortæller Leif Raun. 

Ansøgningen AgriSPIN kom gennem EU’s nåleøje 
med 13, 5 ud af 15 mulige point i evalueringen. 
Leif Raun forklarer her om arbejdet med og over-
vejelserne bag afsnittet om impact. 

Hvad er kernen i jeres afsnit om impact?
Det helt afgørende i vores impact-afsnit er at 
overbevise evaluatorerne om, at vi med vores 
koncept om Cross Visit kan udvikle nye og bedre 

innovationspraksisser. Cross Visit er et besøg af 
et såkaldt undersøgelseshold, der sætter innova-
tionen under lup. Med en stærk repræsentation 
af praktikere i projektet viser vi, at vi kan øge 
kendskabet til og brugen af resultaterne blandt 
rådgivere, forskere, landmænd, embedsmænd 
etc. efterfølgende. 

Hvorfor scorede i højt i impact, og hvor har i 
især ramt rigtigt? 
For det første tror jeg, at vi har ramt plet, fordi pro-
jektet hovedsageligt består af praktikere og der-
med honorerer det væsentlige ”bottom up” krav. 

”Slutbrugerne er dermed 
tænkt ind i projektet fra 
starten og med en helt 
central rolle.”

Dernæst tilgodeser projektet et andet centralt 
krav: ”multi-actor” involvering. Vi har virkelig 
mange forskellige aktører i projektet – alle re-
levante europæiske aktører i innovation i land-
bruget er med. Sidst men ikke mindst har vi ikke 
’spøgelsespartnere’ med – alle har en væsentlig 
rolle at spille i projektet. De mange væsentlige 
formidlingsaktiviteter og en meget åben og ind-
dragende tilgang til andre interessenter under-
vejs i projektet har også fået positive ord med på 
vejen af evaluatorerne. 

Hvad var det sværeste ved afsnittet om impact?
Afsnittet om impact er svært, fordi man bevæger 
sig ind på lidt tynd is.

”Jeg glæder mig meget til at 
samarbejde med de bedste aktører, 
der findes i Europa, inden for feltet, 
og jeg er kolossalt spændt på udfaldet 
af projektet.”

LEiF raUn, ViDEncEnTEr FOr LanDBrUG

DiaLOG MELLEM råDGiVEr OG LanDManD. FOTOGraF: 
DaViD BErinG 

”
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Man kan nemt komme til at gætte på udfaldet af 
projektet. Men det tvinger en til at vise, at man 
har tænkt over, hvad der kommer ud af pro-
jektet, og hvordan man vil udnytte og udbrede 
resultaterne. 

Hvad er dit gode råd til andre?

”Impact-afsnittet er lidt som at køre 
projektet baglæns.”

Du skal spørge dig selv, hvorfor gør vi det, og 
hvad skal der komme ud af det? Det gælder om 
at finde den model i ansøgningen, der passer en 
bedst. På EuroCenters kursus blev vi præsenteret 
for forskellige modeller med en meget systema-
tisk tilgang til Impact. Vi valgte et skema inddelt i 
Output, Outcome, Midterm Impact og Long Term 
Impact. De parametre satte vi så i forhold til mål-

gruppen af rådgivere og landbrugsorganisationer 
og til det institutionelle niveau (f.eks. regioner), 
til uddannelse (f.eks. landbrugsskoler), forsk-
ningsaktører inden for landbruget (f.eks. univer-
siteter), etc. Skemaet gør afsnittet om impact 
overskueligt for en selv og samtidig nemmere for 
evaluatorerne at læse.

DET sKrEV EVaLUaTOrErnE UnDEr iMPacT OM 
aGrisPin 
• The proposal is strengthened by the division of expe-

cted outputs, outcomes, mid-term and long-term 
impacts.

• The networks of farmers of many of the partners pro-
vide great potential for widespread and effective dis-
semination, as do the links with other major European 
agricultural networks.

• The potential impact of the measures is very high con-
sidering the relevant representation of final users in 
the consortium. 

Samlet score: 4 ud af 5 mulige point

Virker den grønne proteinkur?

Måske husker du artiklen om den 
grønne proteinkur i sommerens 
udgave af EU-Information? Lek-

tor Sven-Erik Jacobsen fra KU-Science er 
nu kommet hele vejen igennem med sin 
ansøgning inden for Bioøkonomi. Med 
en bevilling på 60 millioner kroner, der er 
KU’s største EU-bevilling nogensinde, står 
menuen de næste par år på udvikling af 
grønne proteinprodukter i samarbejde 
med blandt andet Uganda. 

Ansøgningen Protein2Food kom gennem EU’s 
nåleøje med 13 ud af 15 mulige point i evaluerin-
gen, i konkurrence med 44 andre projekter. Sven-
Erik Jacobsen forklarer her om arbejdet med og 
overvejelserne bag afsnittet om impact. 

Hvad er kernen i jeres afsnit om impact? 
De forventede virkninger dækker en bred vifte lige 
fra øget tilgængelighed og kvalitet af proteiner 
over støtte til EU-politikker og nye markedsmulig-
heder til en mere retfærdig handel - det hele med 
fokus på små og mellemstore virksomheder.

Hvorfor scorede i højt i impact, 
og hvor har i især ramt rigtigt?
Vi har været realistiske i forhold 
til de forventede virkninger, 
men også søgt at beskrive kon-
krete effekter. Jeg tror, at den 
gode bedømmelse afspejler, at 
vi var i stand til på lige fod at 
inkludere optimering af høstkri-
terier og udvikling af prototyper 
af fødevarer, baseret på planter 
med højt proteinindhold, og 

samtidig inddrage tredjelande. Alt sammen på en 
godt beskrevet og velargumenteret måde.

Hvad var det sværeste ved afsnittet om impact?
At sikre, at tredjelande får en vigtig rolle, som ikke 
kan bestrides, og som klart viser, at vi ikke sigter 
mod at udvinde viden, genetiske ressourcer m.v. 
fra dem, og at samarbejdet mellem lande som 
Uganda og lande i Europa vil være på lige fod.

Hvad er dit gode råd til andre?
Læs opslaget ord for ord. Lav dit eget udkast ved 
at gå gennem opslaget og spørg dig selv: hvorfor 
brugte de netop dette ord, og hvorfor er dette 
udeladt? Tag dig god tid, og start helst før opsla-
get er offentliggjort!

DET sKrEV EVaLUaTOrErnE UnDEr iMPacT OM 
PrOTEin2FOOD 
• All impacts listed in the topic are dealt with in a very 

good way.
• The holistic approach of the proposal will ensure the 

enhancement of innovation capacity and the integra-
tion of new knowledge.

• The competitiveness of the EU economy will be 
strengthened in a very good way, for example through 
the tool box for SMEs.

• The project will have a positive impact on socio-econo-
mic stability in the agricultural sector in third countries 
and the EU.

• The proposed measures to disseminate the project 
results are excellent.

Samlet score: 4,5 ud af 5 mulige point

   ViL DU ViDE MErE?
Kontakt Christian Holstein,  
EuroCenter, på telefon 7231 8266 
eller e-mail cho@fi.dk

LUPin

scan KODEn OG 
åBEn EU-inFOrMa-
TiOn, JULi 2015. 

mailto:cho@fi.dk
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Køn? Ja, men er det relevant?
sofie carsten nielsen og Londa schiebinger. To kvinder med samme hjertesag inviterede til dialog om 
køn og ligestilling. 

Den anerkendte kønsforsker Londa Schiebin-
ger fra Stanford University var centrum for 
en mini-konference om køn og ligestilling 

i EU’s forskningsprogrammer, som Styrelsen for 
Forskning og Innovation afholdt den 6. november. 
Londa Schiebinger er direktør for Stanford’s pro-
jekt “EU/US Gendered Innovations in Science, He-
alth & Medicine, Engineering, and Environment”, 
og hun er nok en af de forskere, der har beskæf-
tiget sig mest indgående med køn og ligestilling 
i forskning. Hun har derfor også fungeret som 
rådgiver for Europa-Kommissionen, da man satte 
pennen til papir og beskrev ambitionerne om inte-
grering af køn og ligestilling i Horizon 2020.

Kønsaspektet skal forstås bredt
Det blev meget hurtigt klart for alle deltagere i kon-
ferencen, at køn og ligestilling i denne sammen-
hæng ikke kun handler om ’flere kvinder i forsk-
ning’ og ligestilling. Spørgsmålet om køn i forskning 
kan adresseres på flere forskelige niveauer: Selvføl-
gelig er spørgsmålet om kønsbalance relevant, og 
det vil oftest handle om at få kvinder ind i særligt 
de tekniske videnskaber. I andre tilfælde vil der 
være tale om påvisning af og et opgør med en insti-
tutionaliseret forskelsbehandling.

Men kønsaspektet kan også ses som en blindhed 
eller uopmærksomhed overfor kønsaspekter i 
selve forskningen. Det kan være i forskningsde-
sign, -metode eller fortolkning af forskningsre-
sultater, hvilket kan have konsekvenser for kvali-
teten, validiteten og anvendeligheden af denne 
forskning. 

Denne blindhed kan føre til resultater, der ikke 
tager højde for f.eks. fysiske, kulturelle eller so-
ciale forskelle mellem kønnene, f.eks. når man 
i crash-tests af biler kun bruger dummies med 
maskulin kropsfacon og dermed glemmer, at sik-
kerhedsseler kan være fatale for gravide kvinder. 
Eller man måler mænds knoglemasse op mod 
en kvindelig norm, når man skal teste mænd for 
knogleskørhed.

PrOJEKTEr HVOr Køn Er TænKT inD
På EU/US Gendered Innovations’ hjemmeside findes 
mængder af information og eksempler på, hvor afgørende 
det kan være, at tænke køn i forskningsprojekter.  
Se genderedinnovations.stanford.edu.

BaLancE MELLEM KønnEnE

Horizon 2020 – a lesson learnt
I Horizon 2020 lægges vægt på kønsdimensionen 
i forskning. Det er noget man konkret bliver bedt 
om at forholde sig til, når man skriver sin ansøg-
ning, og spørgsmålet indgår i den briefing, evalua-
torerne får som optakt til deres arbejde.
I arbejdsprogrammerne for 2014-15 er kønsper-
spektivet nævnt i mange topics, men ofte kun i 
form af hensigtserklæringer som ”sex and gender 
must be adressed when relevant”. I Europa-Kom-
missionens dokument ”initial lessons learned 
from the First calls of Horizon 2020” anbefales det 
derfor også, at kønsdimensionen bliver mere spe-
cifikt beskrevet i kommende opslag.
 
Og det er en opfordring, der bør tages alvorligt, 
for den handler om kvaliteten og samfundsvær-
dien af den forskning, der netop skal adressere 
samfundsudfordringer og understøtte innovation. 
Opfordringen bør ikke mindst også tages alvorligt 
af ansøgerne, så kønsdimensionen adresseres or-
dentligt i ansøgningerne, for det vil utvivlsomt få 
større betydning i evalueringerne fremover.

Derfor vil Styrelsen for Forskning og Innovation i 
år arbejde for, at interessenters og ansøgeres op-
mærksomhed på – og viden om – køn i forskning 
og innovation bliver skærpet. Vi vil også forsøge 
at holde Europa-Kommissionen og de andre 
medlemslande op på at skrive kønsaspektet ind i 
opslagene, hvor det er relevant. 

   ViL DU ViDE MErE?
Kontakt Kim L. Kryger på telefon 
7231 8288 eller e-mail klk@fi.dk 

http://genderedinnovations.stanford.edu
mailto:klk@fi.dk
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En drøm går i opfyldelse
Danmark har i 2014 hentet 13 bevillinger fra Det Europæiske Forskningsråd, ERC. Der er tale om såkaldte 
starting Grants, målrettet stjerneforskere i starten af deres karriere. resultatet tangerer det bedste for 
Danmark, siden Erc blev søsat i 2007. En af bevillingsmodtagerne er David Gloriam fra Københavns 
Universitet. Han fortæller her om sin vej til den prestigefyldte bevilling. 

På fysiologisk skattejagt 
Rejsen startede allerede i 
ph.d.-studiet med en skattejagt 

efter nye målproteiner for lægemid-
ler, receptorgener i det menneskelige 
genom. Svenske David Gloriam, lektor 
på Københavns Universitet, anvender 
bioinformatik til at kortlægge disse re-
ceptorer for at finde uudforskede dele 
af den menneskelige fysiologi. 

”Bevillingen giver mig mulighed for 
at lave mit drømmeprojekt og føre 
forskningsfeltet frem inden for mit 
nicheområde. Det er en drøm, der går 
i opfyldelse.” 

LEKTOr DaViD GLOriaM

Vejen til Erc-bevillingen
For David havde det længe været på tale at søge 
ERC: ”Jeg havde i fire år vidst, at jeg ville søge. Og 
nu skulle det være, da ansøgere til Starting Grant 
maksimalt må have syv års erfaring efter ph.d.”
Alligevel var David lidt i tvivl: ”I starten troede jeg 
ikke, jeg havde niveauet til et ERC-grant. Men i ja-
nuar 2014 fik jeg udgivet en artikel med meget høj 
impact i et velanset tidsskrift. Sammen med mine 
øvrige publikationer gav det noget ekstra til min 
track-record, som er en vigtig del af ansøgningen.” 

støtte i ansøgningsforløbet
Fra starten var han bevidst om, at det var nødven-
digt at få andres input i processen. ”Jeg mener, at 
det er den eneste vej frem at bede om hjælp, hvis 
man vil overtrumfe sig selv og opnå de store bevil-
linger. Jeg fik hjælp af EuroCenter og deltog i de-
res kursus ”The Successful ERC Applicant”. Mit ud-
kast til ansøgningen fik jeg sparring på fra blandt 
andet Forskningsadministrationen på KU SUND, to 
tidligere evaluatorer og erfarne kolleger.”  
Kravene til ansøgningen er høje, og forskerens idé 
og faglige profil skal være i top. ”Det er et krav fra 
ERC, at du ikke blot er en af de bedste i verden. 
Du skal også gå ud over ’state-of-the-art’ og åbne 
op til nye forskningshorisonter”, siger David og 
fortsætter: ”Så du skal faktisk overtrumfe de bed-
ste og rykke forskningsfeltet frem. Det er en stor 
udfordring!”

Før interviewet i Bruxelles
De bedste ansøgere til ERC Starting Grant bliver 
inviteret til et interview i Bruxelles, hvor de skal 
forsvare deres projekt over for et evalueringspa-
nel. ”Jeg brugte meget tid på at forberede inter-
viewet og min præsentation. KU’s forskerstøtte-
enhed hjalp med at sætte træningssessions op, 
og jeg deltog i endnu et kursus i udlandet for at 
blive helt skarp på interviewet.”

X-factor
Faktisk overlod forskeren ingenting til tilfældighe-
derne: ”Weekenden før interviewet købte jeg en fin 
rød skjorte, da jeg ville skille mig lidt ud. En Versace 
– den dyreste skjorte, jeg nogensinde har ejet!”
At tøjet ligefrem gjorde udfaldet, er dog ikke hans 
teori. David mener, at successen kan tilskrives 
grundig forberedelse: ”Jeg sad en time og ven-
tede på at komme ind til interview. Her ventede 
jeg sammen med andre ansøgere. Mange talte 
med hinanden for at dulme nervøsiteten eller slå 
ventetiden ihjel, men jeg lukkede alt ude og foku-
serede på den præstation, jeg skulle ind at levere. 
Selv mener jeg, at jeg vandt grantet på målbe-
vidsthed, god forberedelse og ved simpelthen 
bare at gå derind og have det sjovt!”   

David havde kort tid inden interviewet fået at 
vide, at han havde modtaget en stor bevilling fra 
en stor privat dansk fond. ”Det betød, at jeg gik 
ind til interviewet uden pres. Jeg lagde nervøsite-
ten fra mig og følte mig klar til at levere et show.”

   ViL DU ViDE MErE?
Kontakt Ulrik Kjølsen Olsen på  
telefon 7231 821 eller  
e-mail uko@fi.dk

LEKTOr DaViD GLOriaM

Fortsætter på bagsiden

mailto:uko@fi.dk
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Med overskriften ’Styrk din viden 
om Horizon 2020’ udbyder 
EuroCenter kurser, hvor du 

kommer i dybden med forskellige aspek-
ter af Horizon 2020.  

Du kan hente EuroCenters kursuskatalog 
2015 som pdf på ufm.dk/h2020/publi-
kationer eller bestille den trykte udgave 
hos EuroCenter. 

Kursus Dato Sted
Hvordan skriver du en konkurrencedygtig  
ansøgning til Horizon 2020 (engelsk) 18. februar København

Bliv en haj til budgetter og regnskaber i Horizon 2020 24. februar København
Bliv en haj til budgetter og regnskaber i Horizon 2020 10. marts Aarhus
Hvordan forbereder du en succesfuld ansøgning til Marie 
Skłodowska-Curie Individual Fellowship, IF (engelsk) 9. april København

Bliv en haj til budgetter og regnskaber i Horizon 2020 8. september København
Den gode ansøgning til Horizon 2020 15. september København
Den gode ansøgning til Horizon 2020 24. september Aarhus
Den succesfulde ERC-ansøger (engelsk) 20. oktober Aarhus
Bliv dus med Marie Skłodowska-Curie (ITN) 27. oktober København

Styrelsen for Forskning og innovation

Læs MErE
på ufm/h2020/kurser eller ufm.dk/en/h2020/
events og tilmeld dig et eller flere af arrange-
menterne. Du finder tilmeldingsformularen 
under det enkelte arrangement på hjemme-
siden.

  ViL DU ViDE MErE?
Kontakt kursuskoordinator 
Anne Maibohm Haridt på 
telefon 7231 8261 eller 
e-mail amma@fi.dk

Boost din viden om  
Horizon 2020 

Hiv en dag ud af kalenderen og få viden om Horizon 2020. På Eurocenters 
kurser får du faglig viden, inspiration og værktøjer til dit arbejde med EU’s 
forsknings- og innovationsprogram. Tilmeld dig Eurocenters kurser 2015 i 
København eller århus, og kom et spadestik dybere ned i Horizon 2020.

Fortsat fra side 7
FEM GODE råD Fra DaViD GLOriaM
1. Sammenlign dit CV med tidligere ERC-gran-

tees’ CV’er for at finde ud af, om det er værd 
at bruge tid på at søge om et grant.

2. Start i god tid.
3. Gør det klart fra starten, hvad det excellente 

ved dit projekt er. Det skal fremstå helt tyde-
ligt i ansøgningen.

4. Dit projekt skal appellere til hele evaluerings-
panelet – ikke kun nicheeksperterne. Vær be-
vidst om panelets kompetenceområde, når 
du præsenterer din projektidé i ansøgningen. 

5. Tag imod al den hjælp, du kan få i processen. 

ansøGninGsFrisTEr
Starting Grant (forskere med 2-7 års erfaring 
efter ph.d.): den 3. februar 2015

Consolidator Grant (forskere med 7-12 års erfa-
ring efter ph.d.): den 12. marts 2015

Advanced Grant (erfarne forskere, der har op-
nået væsentlige videnskabelige resultater inden 
for de seneste ti år): den 2. juni 2015.

En drøm går i opfyldelse

Udover kurser kan du deltage i gratis 
møder, der stiller skarpt på forskellige 

aspekter i Horizon 2020. Møderne finder 
sted i februar i Odense og København.

arrangement Dato Sted
Informationsmøde om IKT og robotteknologi i  
Horizon 2020

2. februar 
kl. 10-13:30

Odense

Gå-hjem-møde om integration af samfundsvidenskab  
og humaniora på tværs af arbejdsprogrammer 

20. februar  
kl. 12-15

København 

http://ufm.dk/h2020/publikationer
http://ufm/h2020/kurser
http://ufm.dk/en/h2020/events
mailto:amma@fi.dk
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