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Forord 

I Danmark prioriteres forskning højt og regeringen har sat som mål, at det offentlige skal inve-

stere mindst 1 pct. af BNP i forskning og udvikling. En væsentlig del af de offentlige midler for-

deles i fri konkurrence via de offentlige råd og fonde.  

 Tal om forskning og innovation er Styrelsen for Forskning og Innovations årlige publikati-

on, som indeholder centrale bevillingstal for tre råd og fonde: Det Frie Forskningsråd, Danmarks 

Innovationsfond og Danmarks Grundforskningsfond. Statistikken er dermed udtryk for investe-

ringer der foretages i forskning, teknologi og innovation.  

 Som noget nyt giver Tal om forskning og innovation 2014 endvidere et samlet overblik over 

finansieringen af forskning og innovation i Danmark med særligt fokus på finansieringen af den 

offentligt udførte forskning. Den offentlige sektor investerede i 2014 godt 21 mia. kr., hvoraf ca. 

60 pct. finansieredes via basismidler til danske forskningsinstitutioner. Hovedparten af de kon-

kurrenceudsatte midler udmøntedes via de tre råd og fonde, som dækkes af denne publikation.

 I dette års udgave af Tal om forskning og innovation er strukturen ændret i forhold til tidli-

gere år som følge af oprettelsen af Innovationsfonden. Innovationsfonden blev etableret d. 1. 

april 2014 og er resultatet af en fusion af Det Strategiske Forskningsråd, Rådet for Teknologi og 

Innovation samt Højteknologifonden. Tal om forskning og innovation indeholder derfor ikke 

længere selvstændige kapitler for de nu nedlagte råd og fonde, men alene for Innovationsfonden. 

I årets statistik ses det blandt andet, at de tre råd og fonde tilsammen har modtaget over 6.000 

ansøgninger om sammenlagt 32 mia. kr. i 2014. Ud af disse ansøgninger har 1.461 opnået bevil-

ling med et samlet bevilget beløb på knap 3,7 mia. kr.  

 I tillæg til rapporten findes der en lang række uddybende tabeller, som giver indsigt i bevil-

lingerne i forhold til institutionstilknytning, bevillingsstørrelser mv. Tabellerne findes i excel-

format på ministeriets hjemmeside www.ufm.dk. 

  

http://www.ufm.dk/
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1. Sammenfatning 

Forskning og innovation finansieres dels gennem institutioners basisbevillinger og via eksterne 

og konkurrenceudsatte midler fra forskellige forsknings- og innovationsfinansierende aktører. I 

denne rapport er fokus på konkurrenceudsatte midler, som fordeles via råd og fonde, som hører 

under Uddannelses- og Forskningsministeriets ressortområde, nemlig Danmarks Grundforsk-

ningsfond, Det Frie Forskningsråd og Innovationsfonden.1 Disse tre råd og fonde udmønter 

knap 60 pct. af de statslige konkurrenceudsatte forskningsmidler.2 

 

I kapitel 2 beskrives finansieringen af forskning i Danmark. Dernæst redegøres i kapitel 3, 4 og 5 

for bevillingerne fra Danmarks Grundforskningsfond, Det Frie Forskningsråd og Danmarks 

Innovationsfond med udgangspunkt i bevillingsåret 2014.3  

 

Indledningsvis i dette kapitel gives en sammenfatning af de vigtigste nøgletal fra de tre råd og 

fonde. 

1.1 Overordnede nøgletal for de tre råd og fonde 

Samlet set blev der i 2014 ansøgt om næsten 32 mia. kr. til Danmarks Grundforskningsfond, Det 

Frie Forskningsråd og Innovationsfonden. I Det Frie Forskningsråd blev der søgt om lige under 

13 mia. kr., hvoraf knap 1,4 mia. kr. blev bevilget. Rådet modtog dermed ansøgninger for det 

højeste beløb. Innovationsfonden bevilgede derimod flest midler, godt 1,6 mia. kr. på baggrund 

af ansøgninger om 7,7 mia. kr. Danmarks Grundforskningsfond bevilgede 692 mio. kr. på bag-

grund af ansøgninger om godt 11 mia. kr., jf. figur 1.1.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1 For både budget- og regnskabsmæssige opgørelser af de samlede forskningsmidler henvises til Danmarks Stati-

stik www.dst.dk 

2 Danmarks Grundforskningsfond har i 2014 ikke modtaget statslige midler, men fondens midler er indregnet. 

Med vedtagelsen af finansloven 2015 opnår Danmarks Grundforskningsfond en kapitaltilførsel på 3 mia. kr. i 

2015. 

3 Tilhørende rapporten findes et excelark, med supplerende tabeller som kan hentes på 

ufm.dk/talomforskning2014. 
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Figur 1.1 

Ansøgt og bevilget beløb fordelt på råd og fonde, mio. kr., 2014 

 
Note: Det Frie Forskningsråds høje ansøgte beløb skyldes til dels ansøgninger til YDUN, som beløber sig til mere end. 3 mia. kr. For Danmarks Grund-
forskningsfond er kun medtaget fondens Centers of Excellence. Danmarks Grundforskningsfonds bevillinger på 692 mio. kr. er gået til 12 nye Centers of 
Excellence, og udbetales over en årrække.  

 

I 2014 blev der indsendt over 6.000 ansøgninger til de tre råd og fonde, hvor Det Frie Forsk-

ningsråd modtog det største antal. Innovationsfonden er, med 907 bevillinger, det forskningsfi-

nansierende organ, der har givet flest bevillinger i 2014. Mere end halvdelen af Innovationsfon-

dens bevillinger er givet til Videnkupon, Videnpilot og InnoBooster4. Grundforskningsfonden 

modtog 186 ansøgninger til etablering af et Center of Excellence, hvoraf 12 modtog bevilling, jf. 

figur 1.2.  

  

Figur 1.2 

Antal ansøgninger og bevillinger fordelt på råd og fonde, 2014 

 
Note: For Danmarks Grundforskningsfond er kun medtaget fondens ’Centers of Excellence’ program. Grundforskningsfondens ansøgningsrunde gik fra 
2012-2014. 

 

Ansøgninger til Danmarks Grundforskningsfond havde i 2014 den laveste succesrate, på 6 pct.,  

målt på både antal bevillinger og bevilget beløb, jf. tabel 1.1. Det Frie Forskningsråds succesrate 

lå samlet set på 14 pct. for antal bevillinger og 10 pct. for bevilget beløb. Samlet set havde Inno-

vationsfonden en succesrate på 44 pct. for opnået bevilling, som primært skyldes høje succesra-

                                                                 
4 Per 20. juli 2014 er de tidligere virkemidler Videnpilot og Videnkupon afviklet som selvstændige virkemidler. I 

stedet har Innovationsfonden implementeret den nye fleksible investeringstype InnoBooster. Da 2014 er et over-

gangsår, vil både Videnpilot, Videnkupon og InnoBooster blive beskrevet i dette års Tal om forskning og innova-

tion. 
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ter for de virkemidler, der retter sig mod små- og mellemstore virksomheder samt ph.d.’er og 

postdocs (InnoBooster og Talenter).  

 

Tabel 1.1 

Gennemsnitlige succesrater, fordelt på råd og fonde, pct., 2014 

  
Danmarks 

Grundforskningsfond 
Det Frie Forskningsråd Innovationsfonden 

    
Forsknings- 
projekter 

Postdocs Øvrige 
Store 
projekter 

InnoBooster Talenter 

Succesrate (opnået  
bevilling) 

6 12 14 26 16 63 30 

Succesrate (bevilget beløb) 6 10 12 17 17 63 49 

Note: Det Frie Forskningsråds forskningsprojekter er et virkemiddel, der retter sig til senior-forskere. Øvrige er virkemidler, som f.eks. forskningskonfe-
rencer og -ophold samt skolarstipendier. Tallene i tabellen er afrundet, for flere decimaler henvises til det tilhørende excelark. 

 

Sammenlignet med 2013 har Det Frie Forskningsråd i 2014 oplevet en nedgang i succesraten. 

Det skyldes primært udbuddet af YDUN-programmet, som havde en meget lav succesrate. 

 Bevillingernes størrelse varierer på tværs af virkemidlerne. Danmarks Grundforsknings-

fond er det organ, der bevilgede det højeste gennemsnitlige beløb. Danmarks Grundforsknings-

fond bevilgede i 2014 gennemsnitligt 57,7 mio. kr., til oprettelsen af ’Centers of Excellence’. Det 

bevilgede beløb kom dog ikke til udbetaling i 2014, men bevilgedes over en 6-årig periode. Inno-

vationsfonden tildelte i 2014 bevillinger til store projekter, som i gennemsnit lå på knap 16 mio. 

kr., mens bevillinger til InnoBooster og Talenter i gennemsnit var på under 1 mio. kr. Det Frie 

Forskningsråd bevilgede i gennemsnit 2,6 mio. kr., jf. tabel 1.2. 

 

Tabel 1.2 

Gennemsnitlige bevillingsstørrelser, fordelt på råd og fonde, mio. kr., 2014 

  
Danmarks Grund-

forskningsfond 
Det Frie Forskningsråd Innovationsfonden 

      Store projekter InnoBooster Talenter 

Gennemsnitlig bevillings-
størrelse 

57,7 2,6 15,9 0,1 0,9 

 

Ses der nærmere på fordelingen af bevillingsstørrelser fremgår det, at de tre råd og fonde har en 

markant forskellig bevillingsprofil. Alle bevillinger fra Danmarks Grundforskningsfond er be-

løbsmæssigt større end 20 mio. kr., jf. figur 1.3. Innovationsfonden havde i 2014 flest bevillinger 

under 500.000 kr., mens et mindre antal bevillinger var på mere end 5 mio. kr. Det Frie Forsk-

ningsråd havde flest bevillinger i intervallet mellem en halv mio. kr. og 5 mio. kr., som udgør ca. 

60 pct. De sidste 40 pct. af bevillingerne fordeler sig ligeligt mellem mindre og større beløb.  
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Figur 1.3 

Procentfordeling af antal bevillinger, fordelt på råd og fonde og beløbsintervaller, pct., 2014 

 
 

Det bevilgede beløb fordelt på hovedmodtagers alder, viser at alderen er forskellig alt afhængig 

af om bevillingen kommer fra Det Frie Forskningsråd eller Innovationsfonden. 39 pct. af det 

bevilgede beløb fra Det Frie Forskningsråd gik i 2014 til hovedbevillingsmodtagere i alderen 30-

39 år, mens Innovationsfonden bevilgede 12 pct. til hovedbevillingsmodtagere i samme alders-

kategori, jf. figur 1.4 og 1.5.  

   

Figur 1.4 

Bevilget beløb for Det Frie Forskningsråd fordelt 

på hovedbevillingsmodtagers alder, pct., 2014 

 Figur 1.5 

Bevilget beløb for Innovationsfonden (strategisk 

forskning) fordelt på hovedbevillingsmodtagers 

alder, pct., 2014 

 

 

 
 

 

  

Note: For Innovationsfonden er kun medtaget det bevilgede beløb til strategisk forskning 

 

Innovationsfonden bevilgede flest penge til hovedbevillingsmodtagere i alderen 40-49 år, mens 

31 pct. af pengene gik til hovedbevillingsmodtagere i alderen 50-60 år. For Det Frie Forsknings-

råd udgjorde hovedbevillingsmodtagere i alderen 50-60 år til sammenligning 18 pct.    
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2. Finansiering af forskning og 
innovation i Danmark 

Dette kapitel giver et samlet overblik over finansieringen af forskning og innovation i Danmark 

med særligt fokus på finansieringen af den offentligt udførte forskning. Dermed bidrager kapit-

let til at sætte bevillingsstatistikken for Grundforskningsfonden, Det Frie Forskningsråd og In-

novationsfonden ind i den bredere kontekst de indgår i. 

2.1 Offentlig og privat finansiering af forskning og innovation 

Danmark investerede i 2013 knap 57,3 mia. kr. i forskning og udvikling, hvilket svarer til 3,08 

pct. af BNP. Erhvervslivet investerede 36 mia. kr. og foretog dermed omtrent to tredjedele af de 

samlede investeringer, mens den offentlige sektor foretog den resterende tredjedel på knap 21 

mia. kr., svarende til 1,11 pct. af BNP, jf. figur 2.1.  

 

Figur 2.1 

Offentlige og private investeringer i forskning og udvikling, pct. af BNP, regnskabstal, 2003-2013 

 
Note: Fra og med 2014 er BNP opgørelsen ændret, således at BNP i 2008 blev opjusteret med 2,5 pct. Før revisionen opfyldte Danmark Barcelonamål-
sætningen fra og med 2009, men i den nye opgørelse er målsætningen ikke opfyldt i 2010 og 2011. Databrud i 2007 pga. ændret metode for dataindsam-
ling. 
Kilde: Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk/cfabnp  (2013 er foreløbige tal) 

 

Forholdet mellem investeringerne i offentlig og privat forskning er nogenlunde konstant i hele 

opgørelsesperioden fra 2003 til 2013. Frem til 2007 lå de samlede investeringer på ca. 2,5 pct. af 

BNP, hvorefter de er steget til et niveau omkring 3 pct. af BNP. De offentlige investeringer har 

været stigende siden 2007, mens erhvervslivets investeringer i egen forskning og udvikling har 

ligget stabilt omkring 2 pct. af BNP siden 2010. De stigende investeringer betyder, at Danmark 

fra 2012 og frem opfylder den fælles europæiske målsætning om, at offentlige forskningsinstitu-

tioner og private virksomheder sammenlagt skal investere minimum 3 pct. af BNP i forskning og 

udvikling (Barcelonamålsætningen). Ud af de europæiske lande er det, foruden Danmark, kun 

Finland og Sverige, der opfylder Barcelonamålsætningen, mens Tyskland og Østrig efter en år-

række med stigende investeringsniveau ligger lige under 3 pct. 
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2.2 Samspil om finansiering af forskning og innovation 

 Den forskning og udvikling, som udføres i Danmark, kan både være finansieret af den of-

fentlige sektor (stat, regioner og kommuner) og af erhvervslivet. Foreninger, fonde og andre 

ikke-kommercielle organisationer, bidrager også med betydelig forskningsfinansiering. Tilsva-

rende kan finansieringen også komme fra udlandet, herunder både fra udenlandske virksomhe-

der og fonde samt EU’s program til finansiering af forskning og innovation, Horizon 2020. 

 Da den udførte forskning og udvikling i den offentlige og private sektor ikke altid finansie-

res af sektorerne selv er det ofte hensigtsmæssigt at sondre mellem forskningsfinansierende og 

forskningsudførende sektorer, når investeringerne skal belyses nærmere.  

 Langt størstedelen af den forskning, der udføres i regi af private virksomheder, finansieres 

af virksomhederne selv. Kun omkring 1 pct. af den samlede forskning, der i Danmark udføres i 

erhvervsregi, er finansieret af det offentlige. Tallet dækker blandt andet tilskud til Erhvervs-

PhD’er og GTS-institutternes forskningsaktiviteter. Tilsvarende er forskning udført ved de of-

fentlige forskningsinstitutioner i høj grad finansieret af offentlige midler, om end de offentlige 

forskningsinstitutioner også modtager midler fra private danske virksomheder og fonde, jf. figur 

2.2.  

 

Figur 2.2 

Pengestrømme fra forskningsfinansierende til forskningsudførende sektorer i Danmark, mio. kr., 2013 

 
Note: Pilene på tværs i figuren summer til 100 pct. Figuren inkluderer ikke penge der sendes fra Danmark til udlandet. Figuren inkluderer både program-
midler og basismidler til offentlige institutioner og virksomhedernes egen finansierede FoU. Opgørelsen baserer sig på regnskabstal. 
Kilde: Danmarks Statistik - http://dst.dk/da/Statistik/emner/forskning-udvikling-og-innovation.aspx samt egne beregninger 

 

Ud af de samlede danske forskningsinvesteringer i 2013, på godt 57 milliarder kroner, var der 

således ca. 1 mia. kr., der skiftede mellem den offentlige sektor og erhvervslivet. Til sammenlig-

ning blev der tilført 4,2 mia. kr. til forskning og udvikling i Danmark fra udlandet, hvoraf hoved-

parten gik til virksomhederne, herunder fra udenlandske virksomheder inden for egen koncern.5 
                                                                 
5 For yderligere information om virksomhedernes egen og købt forskning og udvikling, se 

ufm.dk/fuiprognosen2015 

http://dst.dk/da/Statistik/emner/forskning-udvikling-og-innovation.aspx
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En væsentlig del af midlerne fra udlandet kommer endvidere fra EU’s program til finansiering af 

forskning og innovation, Horizon 2020, jf. boks 2.1. 

 

  

 Det skal understreges, at opgørelsen i figur 2.2 alene medtager finansielle strømme mellem 

finansierende og udførende sektorer. En række offentlige danske forsknings- og innovationspro-

grammer har gennem årene været tilrettelagt således, at finansieringen af projekter, der både 

involverer offentlige og private parter, typisk bliver finansieret af hhv. offentlige og private mid-

ler. Således, at f.eks. universitetsforskerne i et fælles forskningsprojekt modtager finansiering fra 

offentlige forskningsråd, mens de private projektpartnere parallelt hermed selv finansierer deres 

egen deltagelse i et fælles projekt. Forsknings- og innovationssamarbejder udmøntet via denne 

samarbejdsmodel vil derfor ikke fremgå af figur 2.2. Opgørelsen medtager heller ikke de midler 

som erhvervslivet og den offentlige sektor bevilger til udlandet. For erhvervslivet kan dette opgø-

res i den forskning og udvikling, som købes i udlandet, hvilket i 2013 beløber sig til 12,5 mia. kr. 7 

 Hovedparten af den offentlige forskning udføres af universiteterne på baggrund af tildelte 

basismidler, mens hovedparten af den private forskning og udvikling udføres i virksomhederne 

for egne midler. Godt 20 pct. af den udførte forskning og udvikling finansieres imidlertid af eks-

terne kilder, såsom Det Frie Forskningsråd, Innovationsfonden og EU’s Horizon 2020, andre 

virksomheder og private fonde. En væsentlig del af disse eksterne midler vil være konkurrence-

udsatte midler, hvor universiteter og virksomheder indhenter midlerne efter ansøgning, men 

eksterne midler omfatter også rekvireret forskning, finansiering af forskningscentre mv. 

  Ses der udelukkende på den eksterne finansiering af forskning og udvikling (angivet ved 

procenttal i parentes i figur 2.3), er billedet af de finansielle strømme lidt anderledes. Den of-

fentlige sektor modtager den største andel af de eksterne midler, mens en stor andel af de eks-

terne midler kommer fra udlandet til henholdsvis den offentlige sektor og erhvervslivet, jf. figur 

2.3.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
6 Hjemtaget bygger på EU-Kommissionens bevillingsdatabase, eCORDA, opdatering pr. 1. marts 2015. 

7 For yderligere information om virksomhedernes egen og købt forskning og udvikling, se Erhvervslivets Investe-

ringer i Forskning, Udvikling og Innovation i Danmark 2015, http://ufm.dk/publikationer/2015/erhvervslivets-

investeringer-i-forskning-og-udvikling-i-danmark-2015 

BOKS 2.1 HORIZON 2020 – EU-FINANSIERING AF FORSKNING OG IN-

NOVATION I DANMARK 

Horizon 2020 er EU’s rammeprogram for forskning og innovation, som løber over 

perioden 2014-2020 med et samlet budget på 592 mia. kr. I det første år af program-

mets levetid har Danmark hjemtaget ca. 1,1 mia. kr. af de i alt ca. 49 mia. kr., som er 

uddelt. Det svarer til en hjemtagsprocent på 2,3 pct.6 Programmet har til formål at 

støtte tværfagligt og internationalt samarbejde, hvorfor en række projekter kræver 

deltagere fra flere lande og sektorer.  
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Figur 2.3 

Forskningsfinansierende og forskningsudførende sektorer i Danmark, alene opgjort for eksterne midler, 

mio. kr., 2013 

 
Note: Figuren indeholder primært konkurrenceudsatte midler (eksterne kilder). Det er dog ikke muligt udelukkende at inkludere konkurrenceudsatte 
midler, da der vil være noget finansiering fra eksterne kilder, som ikke direkte udbydes i fri konkurrence. Salg af virksomhedernes FoU til udlandet er ikke 
inkluderet i opgørelsen. Opgørelsen baserer sig på regnskabstal. 
Kilde: Danmarks Statistik - http://dst.dk/da/Statistik/emner/forskning-udvikling-og-innovation.aspx 
 

 

Endvidere ses det, at de private non-profit organisationer, såsom erhvervsdrivende fonde og 

foreninger, udgør en stor del af de eksterne midler, næsten 20 pct. Bidragene fra private fonde 

har været opadgående de senere år, jf. boks 2.2 

 

 

                                                                 
8 DEA: Private Fonde – En unik aktør i Dansk forskning (2012) 

BOKS 2.2 PRIVATE FONDES FINANSIERING AF FORSKNING OG UD-

VIKLING 

Private almene og erhvervsdrivende fonde har de senere år øget deres udlodning af 

mider til offentlig forskning i Danmark. Det har betydet, at fondenes udlodninger in-

den for visse forskningsområder i dag fungerer som et vigtigt supplement til den of-

fentlige finansiering af forskning. 8 Ifølge Danmarks Statistik har de private fonde ud-

loddet 2.258 mio. kr. til forskning i den offentlige sektor i Danmark, mens 181 mio. 

gik direkte til forskning i erhvervslivet i 2013. Det er en stigning på knap 48 pct. i for-

hold til 2009. 
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2.3 Offentlig finansiering af forskning og innovation 

Ses der udelukkende på de offentlige forskningsbevillinger i Danmark, udgjorde de samlet set 

godt 21 mia. kr. i 2014. Heraf blev 16,4 mia. kr. udmøntet på finansloven og ca. 3 mia. kr. af 

kommuner og regioner. Den resterende del af de offentlige forskningsbevillinger udmøntes gen-

nem Danmarks Grundforskningsfond, Nordisk Ministerråd og hjemtages fra EU’s forsknings-

programmer, jf. tabel 2.1.  

Tabel 2.1 

Det offentlige forskningsbudget, 2014, mio. kr. (løbende priser) 

 
Mio. kr. 

Statsligt forskningsbudget 16.426 

Danmarks Grundforskningsfond 430 

Kommuner og regioner 2.589 

Nordisk Ministerråd 65 

EU's forskningsprogrammer 1.537 

Det offentlige forskningsbudget i alt 21.047 

Kilde: Finansloven 2014, Danmarks Statistik, Danmarks Grundforskningsfond.  

 

De statslige forskningsbevillinger udmøntes dels som basisforskningsmidler til universiteter og 

andre forskningsinstitutioner og dels i konkurrence, hvor forskningsmidlerne slås op og forske-

re, forskningsinstitutioner og virksomheder kan ansøge om bevilling til deres forskningsaktivite-

ter.  Ca. 60 pct. af de statslige forskningsbevillinger udmøntes som basismidler til universiteter 

mv. og ca. 40 pct. i konkurrence, herunder blandt andet bevillinger fra forskningsråd og til-

skudspuljer, jf. tabel 2.2. 

 

Tabel 2.2 

Statslige bevillinger til forskning og udvikling, fordelt på bevillingstyper, mio. kr., 2014 

  Mio. kr. Pct. 

Basismidler til universiteter m.v.* 10.112 62% 

Forskningsrådene 2.183 13% 

Andre større tilskudspuljer 2.119 13% 

Internationale aktiviteter 899 5% 

Andet 1.113 7% 

I alt 16.426 100% 

Note: Statslige bevillinger udmøntes på finansloven. *Foruden basismidler til universiteterne indgår i denne post forskningsinstitutioner og enkelte 
programmidler som udmøntes af universiteter, der tilsammen udgør en mindre del af midlerne. 
Kilde: Finansloven 2014, Danmarks Statistik, Danmarks Grundforskningsfond. 

 

Som følge af etableringen af Innovationsfonden d. 1. april 2014 er aktiviteterne i fonden delt over 

kategorierne forskningsrådene og andre større tilskudspuljer i tabellen herover. Innovations-

fonden er opført selvstændigt på finansloven for 2015. 

 Tal om forskning og innovation 2014 belyser primært den del af de statslige bevillinger, 

som udbydes i konkurrence via forskningsrådene. Samlet set udmønter Det Frie Forskningsråd, 

Innovationsfonden og Danmarks Grundforskningsfond 57 pct. af de statslige forskningsbevillin-

ger, der udmøntes efter opslag til forskning, udvikling og innovation, jf. figur 2.4. 
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Figur 2.4 

Statsligt forskningsbudget, midler som opgøres i kategorien ”programmidler”, 2014 

 
 

Note: Figuren summer til totalen af det statslige forskningsbudget (dvs. udelukkende de midler, der er udbudt som programmidler og dermed en del-
mængde af det samlede statslige forskningsbudget, som både tæller program- og basismidler) plus Grundforskningsfondens midler fra det offentlige 
forskningsbudget.  
Kilde: Det offentlige forskningsbudget samt Styrelsen for forskning og innovations egne beregninger. 

 

De midler, som Uddannelses- og Forskningsministeriet udmønter, men som ikke indgår i Tal om 

forskning og innovation 2014, går hovedsageligt til forskningsinfrastruktur samt andre interna-

tionale aktiviteter.  

 De øvrige 33 pct. af de offentlige programmidler fordeles mellem de øvrige ministerier, 

som støtter forskning, udvikling og demonstration på deres egne områder. Ministeriet for Føde-

varer, Landbrug og Fiskeri udmønter ca. 11 pct. af forskningsbevillingerne, hvoraf størstedelen 

udmøntes til udvikling og demonstration med henblik på at skabe større bæredygtighed og løse 

nogle af de klima- og miljømæssige problemer forbundet med primærproduktionen samtidig 

med, at fødevaresektoren fortsat kan skabe vækst i erhvervet. Klima-, Energi- og Bygningsmini-

steriet udmønter 7 pct. af forskningsbevillingerne, hvoraf størstedelen udmøntes til udvikling og 

demonstration med henblik på at støtte ny energiteknologi, der øger forsyningssikkerheden og 

bidrager til at gøre Danmark uafhængig af fossil energi. De statslige investeringer i energiforsk-

ning har siden 2010 udgjort ca. 1 mia. kr. årligt, jf. boks 2.3. 
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BOKS 2.3 ENERGIFORSKNING 

Inden for energiområdet findes en række offentligt støttede forskningsprogrammer. 

Innovationsfonden finansierer strategisk forskning og innovationsprojekter på ener-

giområdet. Der er etableret et Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationspro-

gram (EUDP), der i 2014 bevilgede 437,9 mio. kr. Hertil skal lægges PSO-midler 

(Public Service Obligation), der finansierer programmerne ForskEL og ForskVE, som 

energinet.dk administrerer støtte til. PSO-midlerne finansieres af el forbrugerne, der 

betaler en fast afgift pr. kWh. ForskEL blev etableret i 1998 og bevilgede i 2014 123,4 

mio. kr. i støtte til projekter, som udvikler og indpasser vedvarende energikilder i 

energiforsyningen. ForskVE blev etableret i 2008 og udløber i 2015. Programmet be-

vilgede i 2014 16,3 mio. kr. til projekter, der sigter mod øget udbredelse af vedvarende 

energikilder. Dansk Energi administrerer endvidere et PSO finansieret forsknings- og 

udviklingsprogram, ELFORSK, som i 2014 bevilgede 23,7 mio. kr. Formålet med EL-

FORSK er at bidrage til udviklingen af energieffektive teknologier, metoder og virke-

midler. Sammenlagt blev der i 2014 bevilget 928 mio. kr. til energiforskning (herun-

der også de midler der udmøntes via Innovationsfonden). 

Kilde: energiforskning.dk 
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3. Danmarks Grundforsk-
ningsfond 

Danmarks Grundforskningsfond er en uafhængig fond, med det formål at 
styrke Danmarks forskningsmæssige udviklingsevne ved at finansiere 
enestående forskning på internationalt niveau.  

Danmarks Grundforskningsfond er en uafhængig fond, der arbejder for at fremme dansk forsk-

ning inden for alle fagområder. Fonden blev oprettet i 1991 med en startkapital på 2 mia. kr. og 

har både i 2008 og i 2015 fået tilført 3 mia. kr.   

 Danmarks Grundforskningsfond ledes i henhold til lov og fundats af en bestyrelse på ni 

medlemmer, udpeget i deres personlige egenskab. Uddannelses- og Forskningsministeren udpe-

ger formanden og yderligere et medlem direkte. De øvrige syv medlemmer udpeges efter indstil-

ling fra Det Frie Forskningsråd (3 medlemmer), Rektorkollegiet (1 medlem), Sektorforskningens 

Direktørkollegium (1 medlem), Det Kgl. Videnskabernes Selskab (1 medlem) og Akademiet for 

Tekniske Videnskaber (1 medlem). 

 Det er fondens primære virkemiddel at støtte oprettelsen af Centers of Excellence på høje-

ste internationale niveau i op til 10 år, hvor støtten i de første seks år typisk er i størrelsesorde-

nen 60 mio. kr. Herefter kan der efter ansøgning bevilges støtte i yderligere 4 år.  

 Fonden satser på både yngre og mere etablerede forskere, og hovedkriteriet for udvælgelse 

er forskningens originalitet og kvalitet. Fonden arbejder ud fra det såkaldte bottom up princip, 

hvor de oprettede Centers of Excellence er baseret på de involverede forskningsgruppers initia-

tiv.   

 Fonden indkalder med to til tre års mellemrum nye ansøgninger, der skal føre til oprettel-

sen af en ny generation af Centers of Excellence. Centrene udvælges af fondens bestyrelse efter 

en omfattende international fagkyndig bedømmelse, hvor der indhentes rådgivning fra uaf-

hængige og internationalt anerkendte forskere inden for hver ansøgnings fagområde. Ansøgere 

inddrages i høringsprocessen undervejs i denne proces. Herudover evalueres fondens centre 

løbende og i forbindelse med afslutningen af bevillingsperioden. Brugen af internationale be-

dømmere er med til at sikre, at fonden opfylder sit formål om at støtte dansk forskning på højt 

internationalt niveau. Endelig afholder fonden årlige opfølgningsmøder med centrene. 

 Siden den første uddeling i 1993 har fonden med sine langsigtede satsninger støttet dansk 

forskning med 7,3 mia. kr. og oprettet 100 Centers of Excellence, hvoraf 41 var aktive ved års-

skiftet 2014/2015. Den årlige støtte udgør gennemsnitligt 441 mio. kr. over fortløbende 10 årige 

perioder (2014-priser), hvilket svarer til 2 pct. af de samlede offentlige forskningsbevillinger.  

 Fonden arbejder herudover på forskellig måde med at styrke og internationalisere danske 

forskningsmiljøer. Aktuelt tiltrækker fonden forskere i verdensklasse fra udlandet ved for en 5-

årig periode at bevilge Niels Bohr professorater. Ligeledes støtter fonden i disse år et antal virtu-

elle forskningscentre i samfinansiering med National Natural Science Foundation of China. 
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3.1 Danmarks Grundforskningsfond i tal 2014 

Hovedparten af fondens midler uddeles ved centeransøgningsrunder med to til tre års mellem-

rum, og i 2014 udvalgte fonden 12 nye Centers of Excellence med centerstart primo 2015. De 12 

nye centre fik i 2014 bevilget 692 mio. kr., som udbetales over en længere årrække. 

 Danmarks Grundforskningsfond uddelte 436 mio. kr. i 2014 til igangværende centre, samt 

øvrige virkemidler, jf. figur 3.1.  

 

Figur 3.1 

Uddelinger i Danmarks Grundforskningsfond, mio. kr., 2010-2014 

 
Note: Talangivelserne for de enkelte år er de faktisk uddelte beløb og ikke de enkelte års bevillinger, hvilket vil sige at uddelingen på de 436 tilgår de 
aktive centre i 2014, samt øvrige virkemidler. 

 

De anførte tal for de enkelte år er faktisk udbetalte beløb og ikke de enkelte års bevillinger, som 

er flerårige. Tallene inkluderer ud over fondens egne midler også 54 mio. kr. i særlige finans-

lovsmidler, som fonden i 2010-2012 anvendte til uddelinger.  

 I 2014 blev der uddelt 381 mio. kr. til programmet Centers of Excellence, 25 mio. kr. til 

professorprogrammer og 30 mio. kr. til samfinansieringsprogrammer, jf. figur 3.2.  

 

Figur 3.2 

Uddelinger i Danmarks Grundforskningsfond, mio. kr., 2010-2014 

 
 

De 25 mio. kr. til professorprogrammer tildeltes de 6 Niels Bohr professorer, som støttes af 

Grundforskningsfonden.  

 Næsten halvdelen af uddelingerne i 2014 blev tildelt inden for det naturvidenskabelige 

område. Uddelinger inden for biovidenskab udgjorde 33 pct., mens samfundsvidenskab, huma-
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niora og teknisk videnskab udgjorde en mindre del, henholdsvis 8, 6 og 5 pct., jf. figur 3.3 Det 

skal tilføjes, at de fleste af Danmarks Grundforskningsfonds bevillinger er tværdisciplinære. 

Figur 3.3 

Uddelinger i Danmarks Grundforskningsfond fordelt på hovedområder, pct., 2014 

 
 

 

 

33 

48 

5 

8 
6 

Biovidenskab Naturvidenskab Teknisk Videnskab Samfundsvidenskab Humaniora



 

 

Styrelsen for Forskning og Innovation  19 

4. Det Frie Forskningsråd 

Det Frie Forskningsråd er et uafhængigt råd, der har til formål at støtte 
dansk forskning baseret på forskernes egne initiativer. Rådet har ansvar for 
at udvikle det forskningsfaglige niveau i Danmark og skal sikre muligheder-
ne for nybrud i forskningen i koordination med det øvrige forskningssy-
stem. Desuden har rådet en væsentlig forskningsfaglig rådgivningsopgave 
over for regering og folketing. 

Det Frie Forskningsråd har til formål at fremme og støtte fri forskning på højeste internationale 

niveau. 

 Konkret uddeler Det Frie Forskningsråd midler til forskningsaktiviteter inden for og på 

tværs af alle videnskabelige områder. Midlerne bevilges til forskningsaktiviteter, der er baseret 

på forskernes egne initiativer, og bidrager til at styrke kvaliteten og internationaliseringen af 

dansk forskning.  

 Rådets midler udmøntes gennem åben konkurrence og er ikke på forhånd politisk priorite-

ret til bestemte forskningsformål. Det Frie Forskningsråds midler bevilges således til forskere, 

som ønsker at undersøge og realisere egne forskningsidéer. Det Frie Forskningsråd støtter 

grundforskning og anvendt forskning i den udstrækning, at forskningen er forskerinitieret.  

 Det Frie Forskningsråd understøtter desuden forskeres karriere gennem programmet 

Sapere Aude. Målet med programmet er at skabe gode forskningsbetingelser for de mest lovende 

forskere i Danmark. Programmet består af tre trin: Sapere Aude: DFF-Forskertalent, Sapere 

Aude: DFF-Forskningsleder og Sapere Aude: DFF-Topforsker. Sapere Aude: DFF-Forskertalent 

blev første gang uddelt i 2010 under navnet Sapere Aude: DFF-Ung Eliteforsker. I 2014 blev der 

uddelt midler på alle tre trin af Sapere Aude-programmet. 

 I 2014 uddelte Det Frie Forskningsråd endvidere midler under det enkeltstående program 

YDUN (Younger women Devoted to a UNiversity career). Programmet blev iværksat i 2013 med 

det formål at inspirere flere kvindelige forskere på lektorniveau til at påbegynde en forsknings-

lederkarriere. Der blev i 2014 uddelt 106 mio. kr. til 17 kvindelige forskere igennem YDUN-

programmet.  

 Det Frie Forskningsråd består af fem faglige råd og en bestyrelse. Samlet har rådene 75 

medlemmer, som alle er anerkendte, aktive forskere og udpeget af ministeren i deres personlige 

egenskab. De faglige råd har bevillingskompetencen og behandler ansøgninger, der indkommer 

efter opslag. Yderligere blev 36 pct. af ansøgningerne svarende til 56 pct. ad det ansøgte beløb-

sendt i international ekstern bedømmelse i 2014. Bestyrelsen består af ni medlemmer, der sam-

ler de faglige råd. Udover at udvikle de overordnede linjer for rådet som helhed fastsætter besty-

relsen bevillingsrammerne for de faglige råd og rådgiver bl.a. uddannelses- og forskningsmini-

steren, regeringen og folketinget om forskningsfaglige emner. De faglige råd bistår bestyrelsen i 

den forskningsfaglige rådgivning. 
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 Det Frie Forskningsråd indgår i en stribe internationale samarbejder både på globalt og 

europæisk plan. Dette arbejde sikrer international koordinering af initiativer og hjemtagning af 

midler fra europæiske puljer til gavn for forskere i Danmark.  

4.1 De fem faglige forskningsråd 

Det Frie Forskningsråd består af følgende faglige forskningsråd: 

Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation  

Rådet kan støtte forskere, der arbejder videnskabeligt inden for fagområderne kunsthistorie, 

arkitektur- og designforskning, medievidenskab, filmvidenskab, musikvidenskab, humanistisk 

IKT, litteraturvidenskab, teatervidenskab, filologi, sprogvidenskab, kommunikationsforskning, 

antropologi, etnologi, arkæologi, historie, filosofi, idé- og videnskabshistorie, teologi, religions-

videnskab, pædagogik, psykologi samt andre tilgrænsende humanistiske forskningsområder, 

eksempelvis biblioteksforskning, museologi og humanistiske aspekter af henholdsvis sportsvi-

denskab, folkesundhedsvidenskab, byplanlægning og fysisk planlægning. Rådet består af 12 

anerkendte forskere. 

Det Frie Forskningsråd | Natur og Univers  

Rådet kan støtte forskere, der arbejder med grundvidenskabelige spørgsmål inden for naturvi-

denskab, datalogi og matematik med et erkendelsesmæssigt, men ikke nødvendigvis anvendel-

sesmæssigt, sigte. Rådet dækker forskning inden for de klassiske discipliner: Astronomi, fysik, 

kemi, matematik, datalogi, molekylær biologi, biokemi/biofysik, biologi, geologi samt den natur-

videnskabelige del af geografi. Rådet består af 15 anerkendte forskere. 

Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv  

Rådet kan støtte forskere, der arbejder inden for det samfundsvidenskabelige område. Rådet 

dækker følgende hoveddiscipliner: økonomi, sociologi, politologi og retsvidenskab og de sam-

fundsvidenskabelige aspekter af en række tværgående temaer (f.eks. kommunikationsforskning, 

udviklingsforskning, kønsforskning og kulturgeografi). Rådet består af 12 anerkendte forskere. 

Det Frie Forskningsråd | Sundhed og Sygdom  

Rådet kan støtte forskere, der arbejder med alle aspekter af grundvidenskabelig, translationel, 

klinisk og samfundsmedicinsk forskning i relation til menneskers sundhed og sygdom. Rådet 

består af 18 anerkendte forskere. 

Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion  

Rådet kan støtte forskere, der udfører grundlagsskabende forskning inden for teknologi og pro-

duktion, som er: a) motiveret af en konkret problemstilling eller et klart anvendelsesmæssigt 

perspektiv og b) rettet mod løsningen af denne problemstilling, udvikling af nye teknologier og 

nye produktionssystemer eller mod nye måder at dække samfundets behov på. Ren erkendelses-

forskning uden et anvendelsesmæssigt sigte og udviklingsaktiviteter støttes ikke. Rådet består af 

18 anerkendte forskere. 

4.2 Det Frie Forskningsråd i tal 2014 

I 2014 blev der i Det Frie Forskningsråd ansøgt om knap 13 mia. kr., hvilket er markant højere 

end tidligere år, hvor det ansøgte beløb har ligget under 10 mia. kr. Det samlede bevilgede beløb 

var godt 1,3 mia. kr., jf. figur 4.1. Heraf blev der ansøgt om godt 3 mia. kr. og bevilget 106 mio. 
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kr. under YDUN-programmet.  

Figur 4.1 

Ansøgt beløb og bevilget beløb i Det Frie Forskningsråd, mio. kr. (løbende priser), 2010-2014 

 
 

DFF | Teknologi og Produktion er det største faglige forskningsråd målt på ansøgt beløb.  DFF | 

Sundhed og Sygdom bevilger flest midler, tæt fulgt af DFF | Natur og Univers og DFF | Teknolo-

gi og Produktion, jf. figur 4.2. 

 

Figur 4.2 

Ansøgt beløb og bevilget beløb i Det Frie Forskningsråd, fordelt på faglige forskningsråd, mio. kr., 2014 

 
 

I 2014 behandlede Det Frie Forskningsråd 3.905 ansøgninger, hvilket er det største antal i peri-

oden 2010-2014, jf. figur 4.3. Blandt de 3.905 ansøgninger var 546 af ansøgningerne til YDUN-

programmet. Ses der bort fra ansøgninger til YDUN, lå antallet af ansøgninger alligevel på det 

højeste niveau siden 2010. 
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Figur 4.3 

Antal ansøgninger og bevillinger i Det Frie Forskningsråd, 2010-2014 

 
 

Ud af de 3.905 ansøgninger opnåede 542 bevilling, hvoraf 17 af disse bevillinger gik til modtage-

re af YDUN. Antallet af bevillinger er det andet højeste i hele den femårige periode. 

 DFF | Sundhed og Sygdom er det råd, der modtog flest ansøgninger i 2014, og samtidig det 

råd, der gav flest bevillinger. I 2014 blev 38 ansøgninger behandlet tværrådsligt, hvoraf 1 ansøg-

ning fik bevilling jf. figur 4.4.  

 

Figur 4.4 

Antal ansøgninger og bevillinger i Det Frie Forskningsråd, fordelt på faglige forskningsråd, 2014 

 
 

Ses der nærmere på den gennemsnitlige bevillingsstørrelse er den i 2014 faldet en anelse i for-

hold til 2013, jf. figur 4.5. Det er et udtryk for, at Det Frie Forskningsråd det seneste års tid har 

givet flere mindre bevillinger. Den lidt højere gennemsnitlige bevillingsstørrelse i 2013 skyldtes 

blandt andet, at der kun var én ansøgningsrunde til individuelle postdocstipendier og derfor 

færre bevillinger. De individuelle postdocstipendier ligger størrelsesmæssigt under bevillingerne 

til forskningsprojekter. 
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Figur 4.5 

Gennemsnitlige bevillingsstørrelser i Det Frie Forskningsråd, mio. kr. (omregnet til 2014 priser), 2010-

2014 

 

Den større stigning i antal ansøgninger sammenlignet med stigningen i antal bevillinger i 2014 

betyder, at succesraten for bevilget beløb er faldet siden 2013, jf. figur 4.6. Det skyldes til dels 

YDUN-programmet, som tiltrak et meget stort antal ansøgninger til få bevillinger. Uden ansøg-

ningerne og bevillingerne til YDUN, lå succesraterne henholdsvis på 16 pct. for antal bevillinger 

og 13 pct. for bevilget beløb.  

 

Figur 4.6 

Gennemsnitlige succesrater i Det Frie Forskningsråd, pct., 2010-2014 

 
 

Opdeles succesraterne på mandlige og kvindelige ansøgere fremgår det, at mænd har en lidt 

større succesrate end kvinder. Mændene havde en højere succesrate på tværs af de fem faglige 

råd, når der ses på succesraten for antal bevillinger, jf. figur 4.7. Blandt de tværrådslige ansøg-

ninger blev der uddelt én bevilling til en kvindelig forsker, og der er derfor ingen succesrate for 

mænd. 
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Figur 4.7 

Gennemsnitlige succesrater for antal bevillinger, fordelt på faglige forskningsråd og køn, pct. 2014 

 
Ses der på succesraten for bevilget beløb, er det overordnede billede som før. Mænd har en høje-

re succesrate i samtlige af de fem faglige råd, jf. figur 4.8.  

 

Figur 4.8 

Gennemsnitlige succesrater for opnået beløb, fordelt på faglige forskningsråd og køn, pct., 2014 
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havde en meget lav succesrate på 3 %. Trækkes YDUN-ansøgningerne ud af 2014-statistikken, 

fås succesrater for opnået bevilling på 16 % for mænd og 14 % for kvinder, samt succesrater for 

bevilget beløb på 13 % for mænd og 11 % for kvinder. Dette svarer til mønstret for de seneste år. 
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I 2014 blev der søgt om henholdsvis 321, 1.282 og 504 mio. kr. for de tre Sapere Aude virkemid-

ler, jf. figur 4.9. Samlet blev der bevilget 312 mio. kr., hvilket er på niveau med 2013, hvor det 

bevilgede beløb var 310 mio. kr. 

 

Figur 4.9 

Ansøgt og bevilget beløb i Det Frie Forskningsråd, fordelt på Sapere Aude virkemidler, mio. kr. 2014 

 
 

Note: Det Frie Forskningsråds Sapere Aude program er opbygget af tre virkemidler; DFF-Forskertalent, DFF-Forskningsleder og DFF-Topforsker. DFF-
Forskningsleder og DFF-Topforsker forløber med almindelig ansøgningsproces. DFF-Forskertalent kan ikke søges uden indstilling, og det er en forudsæt-
ning for indstilling, at forskeren har modtaget et individuelt postdocstipendium i samme år. Det ansøgte beløb er derfor lig det bevilgede beløb til 
individuelt postdocstipendium.  

 

Da det ikke er muligt at søge DFF-Forskertalent uden først at blive indstillet er antallet af ansøg-

ninger til DFF-Forskertalent sat til det samlede antal modtagere af individuelt postdocstipendi-

um, som i 2014 var 143. Det Frie Forskningsråd modtog endvidere 199 ansøgninger til DFF-

forskningsleder, og til DFF-topforsker har i alt 46 ansøgt. Tilsvarende har henholdsvis 40, 19o og 

7 opnået bevilling fra de respektive virkemidler, jf. figur 4.10.  

 

Figur 4.10 

Antal ansøgninger og bevillinger i Det Frie Forskningsråd, fordelt på Sapere Aude virkemidler, 2014 

 
 

Note: Det Frie Forskningsråds Sapere Aude program er opbygget med tre virkemidler; DFF-Forskertalent, DFF-Forskningsleder og DFF-Topforsker. DFF-
Forskningsleder og DFF-Topforsker forløber med almindelig ansøgningsproces. Sapere Aude: DFF-Forskertalent kan ikke søges uden indstilling, og det er 
en forudsætning for indstilling at forskeren har modtaget et individuelt postdocstipendium i samme år. Derfor sættes antal ansøgninger til Sapere Aude 
DFF-Forskertalent til det samlede antal modtagere af DFF-Individuelt postdocstipendium.  

I forhold til 2013 er der i 2014 flere modtagere af individuelt postdocstipendium og dermed er 

flere kommet i betragtning til indstilling til DFF-Forskertalent. 143 ansøgere modtog i 2014 et 

postdocstipendium fra DFF. Ud af dem, blev 55 indstillet til at søge om et DFF-Forskertalent, 
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hvoraf 40 ansøgere modtog bevilling. Yderligere er der i 2014 kommet lidt flere ansøgninger til 

DFF-Forskningsleder, mens der er kommet lidt færre ansøgninger til DFF-Topforsker.   
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5. Danmarks Innovationsfond 

Innovationsfonden har til formål at investere i udvikling af viden og 
teknologi, herunder højteknologi, der fører til styrkelse af forskning og 
innovative løsninger til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark. 

Innovationsfonden blev etableret 1. april 2014 som følge af en sammenlægning af Det Strategi-

ske Forskningsråd, Højteknologifonden og Rådet for Teknologi og Innovation. 

 Innovationsfonden investerer i at opdyrke og omsætte idéer, viden og teknologi til værdi 

for Danmark. Innovationsfonden dækker bredt i innovationssystemet fra (anvendt) forskning og 

(eksperimentel) udvikling til (endelig) demonstration og kommercialisering/implementering. 

Fonden har derfor mulighed for at følge et projekt hele vejen fra idé til marked. Det betyder, at 

fonden både investerer i projekter, der udspringer af tidlig forskning, men også i projekter, som 

skal føre til, at der lanceres et nyt produkt eller en ny proces. Fonden er således med til at sikre, 

at idéer og viden videreudvikles og kommercialiseres, så det skaber værdi for virksomheder, 

offentlige institutioner og i sidste ende danskerne. 

 Innovationsfondens bestyrelse er udpeget af Uddannelses- og Forskningsministeren og har 

ansvaret for fondens investeringer. I udmøntningsprocessen støttes bestyrelsen af en fagligt 

stærk organisation og ved anvendelse af peer review af ansøgningerne. Midlerne investeres både 

via strategiske opslag inden for politisk prioriterede områder og via åbne opslag. 

 2014 er et overgangsår, og fondens midler i 2014 er derfor investeret under de virkemidler, 

der kendes fra de tre tidligere råd og fonde. Fra 2015 er målsætningen at gøre mulighederne 

mere overskuelige og tilgængelige, og fonden har derfor udviklet nye investeringstyper og for-

enklet tilgangen til fonden. Sammenhængen mellem virkemidlerne fra de tidligere råd og fonde 

og de nye investeringstyper afspejles i tabel 5.1. 

 

Tabel 5.1 

Sammenhængen mellem tidligere og nuværen-

de ordninger i Innovationsfonden 

Virkemidler fra de nedlagte 
råd og fonde 

Nye Investeringstyper i 
Innovationsfonden 

Strategiske forskningscentre, 
-projekter og alliancer 

Store projekter Højteknologiske projekter og 
platforme 

Samfundspartnerskaber 

Videnpilot 
InnoBooster 

Videnkupon 

ErhvervsPhD 

Talenter ErhvervsPostdoc 

Iværksætterpilot 
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Udgangspunktet for opgørelsen af dette kapitels nøgletal er Innovationsfondens tre nye over-

ordnede indgange: Store projekter, InnoBooster og Talenter. For at skabe sammenlignelighed 

med tidligere års opgørelser, indeholder kapitlet også nøgletal opdelt på virkemidler fra de nu 

nedlagte råd og fonde.  Endvidere opgøres nøgletal for en række internationale programmer, 

som Innovationsfonden også deltager i. Innovationsfondens investeringer kan dermed opdeles i 

fire overordnede investeringstyper, som gennemgås i det følgende. Se ’Metode og afgrænsninger’ 

for yderligere information. 

5.1 Innovationsfonden i tal 

 Innovationsfonden bevilgede i 2014 langt hovedparten af sine midler til store projekter, 

som tillige opnåede det højeste ansøgte beløb, jf. figur 5.1.   

 

Figur 5.1 

Ansøgt beløb og bevilget beløb fordelt på investeringstype, mio. kr., 2014 

 
Innovationsfonden har samlet set modtaget over 2.000 ansøgninger i 2014, hvoraf ca. halvdelen 

var ansøgninger til InnoBooster, som i 2014 dækker over Videnkupon, Videnpilot og InnoBoo-

ster, jf. figur 5.2. 

 

Figur 5.2 

Antal ansøgninger og bevillinger fordelt på investeringstype, 2014 

 
Note: Ansøgninger til internationale programmer indsendes til og behandles i de internationale fora, hvorefter Innovationsfonden giver bevillinger til den 
danske del af de imødekomne ansøgninger. Derfor optræder der ikke ansøgningstal i oversigten. 
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5.1.1 Store projekter 

Innovationsfondens investeringer i store projekter er oftest på over 5 mio. kr. Fokus er på forsk-

ning, udvikling og kommercialisering/implementering. Typisk er det samarbejder mellem flere 

parter i et offentlig-privat partnerskab. I særlige tilfælde kan investeringen hæves til 50 mio. kr. 

eller mere. 

 De tidligere virkemidler strategiske forskningsprojekter, -alliancer og -centre og højtekno-

logiske projekter og platforme er med udgangen af 2014 afviklet som selvstændige virkemidler. 

De vil fremadrettet indgå som en integreret del af investeringstypen store projekter uden den 

tidligere skelnen mellem virkemidler. Samtidig har fonden i 2014 gennemført første runde af 

investeringer i samfundspartnerskaber inden for politisk prioriterede områder. Det resulterede 

blandt andet i et nyt nationalt samfundspartnerskab, NEXT, som er et samarbejde mellem en 

række medicinalfirmaer, hospitaler, Københavns Universitet og Region Hovedstaden. Partner-

skabets aktuelle formål er at firedoble det beløb, som lægemiddeludviklende virksomheder inve-

sterer i tidlige kliniske forsøg i Danmark. 

 I det følgende gennemgås Innovationsfondens nøgletal for store projekter i overensstem-

melse med de nu nedlagte virkemidler, for at skabe sammenlignelighed med tidligere år. 

Strategisk forskning 

Innovationsfonden investerede i 2014 i strategisk forskning inden for politisk prioriterede og 

tematisk afgrænsede forskningsområder. Strategisk forskning skal bidrage til at sikre Danmarks 

position både på kort og på langt sigt som velfærdsmæssig, økonomisk og videnskabelig frontlø-

ber i globale sammenhænge. Det kan f.eks. ske ved, at forskningen skaber grundlag for efterføl-

gende innovation i den private eller offentlige sektor, danner grundlag for ny forskning eller 

skaber et bedre videngrundlag for politikere og andre, der træffer beslutninger af stor sam-

fundsmæssig betydning. Strategisk forskning er karakteriseret ved at være interdisciplinær, ved 

brugerinddragelse og ved en høj grad af internationalt samarbejde. I 2014 blev midlerne til stra-

tegisk forskning udmøntet af tematiske programkomitéer.  

 Innovationsfonden modtog ansøgninger om ca. 5,3 mia. kr., hvoraf der blev bevilget 688 

mio. kr. i 2014. Det er den første stigning i bevilget beløb i perioden 2010-2014 og en stigning på 

over 100 mi0. kr. i forhold til 2013, jf. figur 5.3. 

 

Figur 5.3 

Ansøgt beløb (fase 1) og bevilget beløb til strategisk forskning, mio. kr., 2010-2014 
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I alt uddelte Innovationsfonden 37 bevillinger til strategisk forskning, jf. tabel 5.2. Det fremgår 

endvidere, at Bæredygtig energi og miljø stod for den største bevillingsandel med 275 mio. kr. 

fordelt på 16 bevillinger.  

 

Tabel 5.2 

Antal bevillinger og bevilget beløb til strategisk forskning, fordelt på fagområde, i mio. kr., 2014 

 

Fagområde Antal bevillinger Bevilget Beløb 

Bæredygtig energi og miljø (BENMI) 16 275 

Sundhed, fødevarer og velfærd (SFV) 10 178 

Strategiske vækstteknologier (VÆKST) 4 104 

Individ, sygdom og samfund (INDI) 4 90 

Transport og infrastruktur (TRAN) 2 26 

Fred og konflikt (FRED) 1 16 

Strategisk forskning i alt 37 688 

Note: Nogle af de midler, der i 2014 var afsat til strategisk forskning på finansloven er anvendt til strategisk forskning i internatio-
nale samarbejder og til samfundspartnerskaber. Disse opgøres separat senere i kapitlet. 
  

 

Innovationsfonden modtog 307 ansøgninger til strategisk forskning, hvoraf der blev givet bevil-

ling til 37. Antallet er dermed steget i forhold til de foregående år, jf. figur 5.4. 

Figur 5.4 

Antal ansøgninger (fase 1) og bevillinger til strategisk forskning, 2010-2014 

 
 

Den gennemsnitlige bevillingsstørrelse for strategisk forskning steg i 2014 og lå derfor på sit 

højeste siden 2011, jf. figur 5.5. 
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Figur 5.5 

Gennemsnitlige bevillingsstørrelser for strategisk forskning, mio. kr. (2014 priser), 2010-2014 

 
 

Succesraterne inden for strategisk forskning har været forholdsvis stabile siden 2010. Det gælder 

både, når den opgøres for antal bevillinger og bevilget beløb. I 2014 var succesraten for antal 

bevillinger 12 pct. og 13 pct. for bevilget beløb, jf. figur 5.6.  

Figur 5.6 

Gennemsnitlige succesrater for strategisk forskning, pct., 2010-2014 

 
 

Højteknologiske projekter 

Innovationsfonden investerede i 2014 i højteknologiske projekter med fokus på udvikling af 

teknologier, der skaber vækst, muligheder og beskæftigelse i Danmark. Investeringerne har ikke 

været tematisk afgrænsede, men har altid involveret minimum én offentlig videninstitution og 

én privat virksomhed. Målet har været at skabe ny forskningsbaseret viden og bedre markedspo-

sitioner for landets virksomheder og samtidig øge erhvervslivets langsigtede investeringer i 

forskning og udvikling. 

 Det ansøgte og bevilgede beløb var i 2014 på henholdsvis 1.597 mio. kr. og 335 mio. kr., 

hvilket svarer til det laveste niveau siden 2010, jf. figur 5.7.  
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Figur 5.7 

Ansøgt beløb (fase 1) og bevilget beløb til højteknologiske projekter, mio. kr., 2010-2014 

 
Note: Tallene for 2011-2013 varierer fra tidligere Tal om forskning, da de tidligere er opgjort inkl. Erhvervspostdocs, men i år opgøres ekskl. Erhvervs-
postdocs. Tal for Erhvervspostdocs kan findes i separat opgørelse. Nogle af finanslovsmidlerne til højteknologiske projekter er anvendt til samfundspart-
nerskaber i 2014, hvorfor der ikke er bevilget nogen platforme dette år. 

 

Innovationsfonden modtog 182 ansøgninger til højteknologiske projekter i 2014, hvoraf der blev 

givet bevilling til 37, jf. figur 5.8.  

 

Figur 5.8 

Antal ansøgninger (fase 1) og bevillinger til højteknologiske projekter, 2010-2014 

 
 
Note: Tallene for 2011-2013 varierer fra tidligere Tal om forskning, da de tidligere er opgjort inkl. Erhvervspostdocs, men i år opgøres ekskl. Erhvervs-
postdocs. Tal for Erhvervspostdocs findes i en separat opgørelse. Nogle af finanslovsmidlerne til højteknologiske projekter er anvendt til samfundspart-
nerskaber i 2014, hvorfor der ikke er bevilget nogen platforme dette år. 

 

De gennemsnitlige bevillinger til højteknologiske projekter er faldet i forhold til 2013 og ligger 

på sit laveste i hele perioden fra 2010-2014. Der blev i 2014 i gennemsnit bevilget 9,6 mio. kr. til 

højteknologiske projekter, jf. figur 4.9.  
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Figur 5.9 

Gennemsnitlige bevillingsstørrelser til højteknologiske projekter, mio. kr. (2014 priser), 2010-2014 

 
Note: Tallene for 2010-2013 varierer fra tidligere Tal om forskning, da de tidligere er opgjort inkl. Erhvervspostdocs, men i år opgøres ekskl. Erhvervs-
postdocs. Tal for Erhvervspostdocs kan findes i separat opgørelse. Nogle af finanslovsmidlerne til højteknologiske projekter er anvendt til samfundspart-
nerskaber i 2014, hvorfor der ikke er bevilget nogen platforme dette år. 

  

I 2014 var succesraten 20 pct. for antal bevillinger og 22 pct. for bevilget beløb, jf. figur 5.10. 

Det er en nedgang i forhold til 2013 og et brud på en kortere årrække med stigninger i succes-

raten. 

Figur 5.10 

Succesrater (fase 1) for højteknologiske projekter, pct., 2010-2014 

 
 

Note: Tallene for 2011-2013 varierer fra tidligere Tal om forskning, da de tidligere er opgjort inkl. Erhvervspostdocs, men i år opgøres ekskl. Erhvervs-
postdocs. Tal for Erhvervspostdocs kan findes i separat opgørelse. 

Samfundspartnerskaber 

Innovationsfonden investerer i samfundspartnerskaber, hvor private virksomheder, offentlige 

forskningsinstitutioner og myndigheder samarbejder om at udvikle nye innovative løsninger 

med udgangspunkt i konkrete samfundsudfordringer. Et samfundspartnerskab vil typisk bestå 

af 5-10 kernepartnere, men samtidig også involvere en bredere skare af interessenter. Sam-

fundspartnerskaber kan både indeholde elementer af forskning, udvikling og kommercialise-

ring/implementering og forventes at levere konkrete løsninger inden for 3-5 år. Investeringerne 

foretages inden for politisk prioriterede områder.  

 I 2014 var der udvalgt fem temaer, hvoraf fire modtog bevilling på baggrund af sammenlagt 

seks ansøgninger. Hvert samfundspartnerskab er bevilget 50 mio. kr., jf. tabel 4.2.   
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Tabel 5.3 

Antal ansøgninger, bevillinger og bevilget beløb til samfundspartnerskaber, 2014 

  
Antal ansøgninger  

fase 1 
Antal 

bevillinger 
Bevilget beløb 

mio. kr. 

Blå arbejdspladser via grønne løsninger 1 1 50 

Intelligent, bæredygtig og effektiv planteproduktion 2 1 50 

Danmark som foretrukket land for tidlig klinisk afprøvning af 
ny medicin 

1 1 50 

Vandeffektiv industriel produktion  1 1 50 

Innovatorium til bygningsrenovering i verdensklasse 1 0 - 

I alt 6 4 200 

5.1.2 InnoBooster 

Innovationsfonden investerer med InnoBooster i SMV'en eller iværksætteren med en god idé, 

med et stort udviklingspotentiale og behov for finansiering af nye viden. Per 20. juli 2014 er de 

tidligere virkemidler Videnpilot og Videnkupon afviklet som selvstændige virkemidler. I stedet 

har Innovationsfonden implementeret den nye fleksible investeringstype InnoBooster. Da 2014 

er et overgangsår, vil både Videnpilot, Videnkupon og InnoBooster blive beskrevet nedenfor.  

Videnpilot 

Videnpilot er et tilbud til små og mellemstore virksomheder (SMV’er) om tilskud til ansættelse 

af en højtuddannet medarbejder svarende til bachelorniveau eller højere. Formålet er at få flere 

akademikere ud i virksomheder, der ikke har erfaring med at ansætte højtuddannede medarbej-

dere. Virksomheder med 2 til 100 ansatte kan få et tilskud på 12.500 kr. om måneden i 12 måne-

der til at ansætte en Videnpilot. Videnpiloten skal i perioden gennemføre en konkret udviklings-

opgave, som skal bidrage til at styrke virksomhedens innovations- og vækstpotentiale. 

 I 2014 modtog Innovationsfonden 312 ansøgninger, heraf blev der uddelt bevilling til 199 

ansøgere. Tallene for 2014 er et udtryk for, at ordningen blev nedlagt som selvstændig ordning i 

juli 2014 og har således et naturligt fald i forhold til foregående år, jf. figur 5.11. 

 

Figur 5.11 

Antal ansøgninger og bevillinger til Videnpilot, 2010-2014 

 
Note: Bevillinger gives ud fra løbende ansøgningsfrister indtil puljen er tom. Ansøgningerne er derfor ikke i konkurrence med hinanden, men skal leve op 
til en række krav. Videnpilotordningen blev nedlagt som selvstændig ordning d. 20. juli 2014. Tallene for 2013 er revideret efter gennemgang af statistik-
ken. Statistik for Videnpilot er opgjort efter det år, ansøgning er modtaget i overensstemmelse med tidligere år for dette virkemiddel, men forskelligt fra 
de fleste af Innovationsfondens virkemidler. 
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Videnkupon 

Videnkupon er et tilbud til SMV’er, hvor de kan få støtte til forsknings-, udviklings- og innovati-

onsaktiviteter gennem et samarbejde med en eller flere videninstitutioner. En Videnkupon giver 

virksomheden rabat på køb af viden eller forskningssamarbejde med en videninstitution. Der 

kan søges om op til 100.000 kr. Formålet med en Videnkupon er at bygge bro mellem offentlige 

videninstitutioner og SMV’er og at inspirere virksomhederne til i fremtiden at udnytte potentia-

lerne i at samarbejde med videninstitutioner. 

 Innovationsfonden modtog i 2014 431 ansøgninger til Videnkupon, heraf fik 258 en bevil-

ling, jf. figur 5.12. 

 

Figur 5.12 

Antal ansøgninger og bevillinger til Videnkupon, 2010-2014 

 
Note: Bevillinger gives ud fra løbende ansøgningsfrister indtil puljen er tom. Ansøgningerne er derfor ikke i konkurrence med hinanden, men skal leve op 
til en række krav. Videnkuponordningen blev nedlagt som selvstændig ordning d. 20. juli 2014. Tallene for 2013 er revideret efter gennemgang af 
statistikken. Statistik for Videnkupon er opgjort efter det år, ansøgning er modtaget i overensstemmelse med tidligere år for dette virkemiddel, men 
forskelligt fra de fleste af Innovationsfondens virkemidler. 

InnoBooster 

Med InnoBooster investerer Innovationsfonden mellem 50.000 og 250.000 kr. i innovationsfor-

løb hos SMV’er. Virksomheden finansierer selv minimum 50 % af det samlede budget for inno-

vationsforløbet, der kan vare mellem 6 og 18 måneder. Investeringen kan være i form af ansæt-

telse af en højtuddannet eller en forsker, der skal arbejde med udvikling i virksomheden eller i 

samarbejde med en videninstitution.  I sammenhæng med et af de to nævnte elementer er det 

muligt at få bevilget midler til anden videnbaseret hjælp. Forskeren skal minimum have en 

Ph.d.-grad og samtidig være ansat på en uddannelsesinstitution enten i Danmark eller i udlan-

det. Typisk vil samarbejdet med forskeren være indgået i partnerskab mellem virksomheden og 

uddannelsesinstitutionen, men kan også baseres på en aftale om, at virksomheden lejer forske-

ren for en periode.  

 I 2014 modtog Innovationsfonden i alt 198 ansøgninger til InnoBooster, hvoraf 132 fik 

bevilling med en gennemsnitlig bevillingsstørrelse på 180.000 kr. I tabel 5.4 ses en opgørelse 

over, hvor mange penge der blev søgt om, og hvor mange der blev bevilget fordelt på aktivitet.  I 

første år med InnoBooster lå succesraterne relativt højt, 67 pct. for antal bevillinger og 64 pct. 

for bevilget beløb. 
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Tabel 5.4 

InnoBooster opdelt på aktivitet, mio. kr., 2014 

  Ansøgt beløb Bevilget beløb 
Succesrate for bevilget 

beløb 

Højtuddannede/forskere 24 14 58% 

Samarbejde med videninstitution 11 9 81% 

Andet 3 1 47% 

Samlet 38 24 64% 

Note: Fordelingen af bevilget beløb mellem aktivitetstyperne kan ændre sig i løbet af projektperioden. Desuden kan der opnås tillægsbevillinger i 
projektperioden. Omfanget af dette vil dog beløbsmæssigt være begrænset. 

5.1.3 Talenter 

Innovationsfonden investerer i erhvervsforsker- og iværksættertalenter inden for alle fagområ-

der, så længe de indgår i et projekt af høj kvalitet med kommercielt potentiale. 

 Investeringer i erhvervsforskere (ErhvervsPhD og ErhvervsPostdoc) har til formål at give 

erhvervsforskeren et unikt kompetenceløft i dennes karriereudvikling. Formålet med virkemid-

let er endvidere at:  

- kombinere forskningskompetencer med erfaringer fra erhvervslivet  

-  give virksomheden mulighed for at løse konkrete forsknings- og udviklingsopgaver og 

samtidig få styrket sine relationer til eksisterende og nye samarbejdsparter i universi-

tetsmiljøet  

-  styrke den offentlige forskningsinstitutions relationer til erhvervslivet   

-  skabe grobund for ny forskning. 

ErhvervsPhD 

En ErhvervsPhD er et treårigt erhvervsrettet forskningsprojekt samt en ph.d.- uddannelse. Pro-

jektet gennemføres i samarbejde mellem en privat virksomhed, en ErhvervsPhD-kandidat og et 

universitet. ErhvervsPhD-kandidaten er ansat i virksomheden og samtidig indskrevet på univer-

sitetet. Kandidaten bruger al sin arbejdstid på forskningsprojektet og deler arbejdstiden mellem 

virksomheden og universitetet. Typisk vil der være to modtagere af et tilskud, men fonden kan 

give tilskud til op til tre deltagende parter.  

 Der var i 2014 et lille fald i antallet af ansøgninger til ErhvervsPhD, men derimod en stig-

ning i antallet af bevillinger, jf. figur 5.13. Succesraten lå på 66 pct.  

 

Figur 5.13 

Antal ansøgninger og bevillinger til ErhvervsPhD, 2010-2014 

 
Note: Opgørelsen er inkl. offentlige ErhvervsPhD, men uden de særlige kinesiske ErhvervsPhD bevilget i 2013 
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ErhvervsPostdoc 

Et ErhvervsPostdoc-projekt er et samarbejde mellem virksomheder og offentlige forskningsinsti-

tutioner omkring løsningen af konkrete forsknings- og udviklingsopgaver. En ErhvervsPostdoc-

investering henvender sig til forskere i begyndelsen af deres karriere og kan have en varighed på 

1-3 år. Virksomhed og forskningsinstitution stiller desuden hver med en mentor som sparrings-

partner for ErhvervsPostdoc’en. 

 I 2014 blev der indsendt 35 ansøgninger, hvoraf 23 fik bevilling. Det svarer til niveauet i 

2011 og 2012, jf. figur 5.14.  

Figur 5.14 

Antal ansøgninger og bevillinger til ErhvervsPostdoc, 2011-2014 

 
Det bevilgede beløb lå i 2014 på ca. 29 mio. kr. og har de sidste 5 år svinget mellem 23 og 46 

mio. kr. Den gennemsnitlige succesrate har de seneste år ligget forholdsvist konstant og var i 

2014 66 pct. for antal bevillinger og 67 pct. for bevilget beløb. 

Iværksætterpilot 

Iværksætterpilotordningen er et tilbud til dimittender fra landets videregående uddannelser, 

som har en innovativ iværksætteridé med udviklingspotentiale. Iværksætterpiloten får mulighed 

for at indgå i et individuelt rådgivnings- og mentorforløb og modtager et månedligt stipendium 

på 14.473 kroner i op til 12 måneder samt et særligt engangstilskud på op til 35.000 kr. til brug 

for særlige udgifter såsom leje af udstyr, ekstern rådgivning, test af prototype osv. Formålet med 

ordningen er at styrke videnbaseret iværksætteri i Danmark og støtte, at flere nyuddannede 

talenter starter egen virksomhed. Der kan bevilges op til tre stipendier inden for ét projekt. 

 Tabel 5.5 viser antal ansøgninger og bevillinger til iværksætterpilot i 2014. Nogle iværksæt-

terprojekter foregår i teams af op til tre personer, hvorfor det samlede antal ansøgte stipendier 

er højere end antallet af ansøgninger.  
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Tabel 5.5 

Antal ansøgninger og bevillinger til iværksætter-

pilot, 2014 

Antal ansøgninger 368 

Antal bevillinger 26 

Succesrate opnået bevilling 
(pct.) 

7% 

Antal ansøgte stipendier 492 

Antal bevilgede stipendier 40 

Succesrate opnået stipendie 
(pct.) 

8% 
 

Note: det er muligt at ansøge i teams af op til tre personer, hvorved en 
ansøgning kan omfatte op til tre stipendier 

5.1.4 Internationale samarbejdsprogrammer 

 

Innovationsfonden deltager i en række bilaterale samarbejder med vækstlande og tværnationale 

samarbejder med primært europæiske lande. Fonden har gennem disse investeret i danske for-

skeres og virksomheders deltagelse i internationale forsknings- og innovationsprojekter. 

Bilaterale samarbejdsprogrammer 

Innovationsfonden havde i 2014 fælles opslag med Indien og Brasilien om henholdsvis health 

science biotechnology og food science. Fonden samarbejder også med Kina og Korea, men havde 

ikke fælles opslag i 2014.  

 I 2014 blev der givet 4 bevillinger til bilaterale samarbejdsprogrammer med et samlet be-

vilget beløb på 20,3 mio. kr., jf. tabel 5.6.  

Tabel 5.6 

Antal bevillinger og bevilget beløb til bilaterale samarbejder, 2014  

  Antal bevillinger Bevilget beløb (mio. kr.) 

 Dansk-brasiliansk samarbejde  2 10,4 

 Dansk-indisk samarbejde  2 9,9 

I alt 4 20,3 

Tværnationale samarbejdsprogrammer 

Innovationsfonden deltager i en række tværnationale samarbejder om fælles finansiering af 

internationale projekter. Investeringerne foretages som hovedregel ved brug af virtual common 

pot, hvor hvert land finansierer deltagerne fra eget land. Fonden deltager i forskellige typer sam-

arbejder:  

-  Joint Programming Initiatives (JPI), se boks 5.1 

- European Research Networks (ERA-nets), se boks 5.2 

- Eurostars 

- BONUS 

I 2014 er der i alt givet 19 bevillinger til JPI programmerne, som beløber sig til ca. 34 mio. kr., jf. 

figur 5.15.  
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Figur 5.15 

Antal bevillinger fra Innovationsfonden til dansk deltagelse i Joint Programming Initiatives (JPI), 2014 

 
 

 

BOKS 5.1 JOINT PROGRAMMING INITIATIVES 

Joint Programming Initiatives har til formål at samle nationale forskningskompeten-

cer for at udnytte Europas offentlige forsknings- og udviklingsressourcer endnu bed-

re. Samtidig skal programmet fokusere på at håndtere nogle af de fælleseuropæiske 

udfordringer mere effektivt på udvalgte områder. De ni JPI’er som Innovationsfon-

den deltager i, dækker over en lang række fagområder, hvor hvert initiativ adresserer 

en alvorlig samfundsudfordring. 

JPI - Agriculture, Food Security and Climate Change (FACCE-JPI) 

Joint Programming Initiative within Agriculture, food security and climate change 

(FACCE-JPI) fremmer samarbejde og koordinering af forskningsprogrammer inden-

for sammenhænge mellem landbrug, fødevareforsyning og klimaændringer. Målet er 

at integrere tilpasning, mitigering og fødevareforsyningssikkerhed i forbindelse med 

landbrug, skovbrug og øvrig arealanvendelse set i lyset af klimaforandringerne. Yder-

ligere er målet at garantere sikker, nærende og prisbillig fødevareproduktion.  

JPI - Healthy Diet for a Healthy Life 

Fælles programmer og koordinering af forskning inden for ernæring, fødevarer og 

sundhed skal bidrage væsentligt til opbygningen af et fuldt operationelt og konkur-

rencedygtigt europæisk forskningsområde inden for kostrelaterede sygdomme. JPI 

Healthy Diet for a Healthy Life arbejder inden for følgende tre forskningsområder:  

1) Determinanter for kost og fysisk aktivitet, 2) Kost og fødevareproduktion samt 3) 

Kostrelaterede kroniske sygdomme. 

JPI – Climate  

JPI Climate er et europæisk initiativ med 14 deltagende lande. Initiativet ønsker at 

koordinere partnernes klimaforskning og bevilge midler til nye transnationale forsk-

ningsinitiativer. JPI Climate fokuserer på fire områder: 1) Forbedring af klimaudfor-

dringernes forudsigelighed 2) Udvikling af klimaservices 3) Forståelse af samfunds-

mæssige forandringer 4) Forbedring af beslutningsprocesser.  
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JPI - Water 

JPI Water er et Joint Programming Initiative, hvis formål er at opnå bæredygtige 

vandsystemer i en bæredygtig økonomi i Europa og udenfor. JPI Water fokuserer på 

fem områder: 1) Sikring af vandcyklussen 2) Udvikling af sikre vandsystemer til bor-

gerne 3) Opretholdelse af økosystemers bæredygtighed 4) Implementering af en bio-

baseret økonomi, der tager hensyn til vandudfordringer og konsolidering af konkur-

rencedygtighed i den europæiske vandindustri. 

JPI - Urban Europe 

Joint Programming Initiativet Urban Europe har fokus på de forskelligartede sam-

fundsmæssige udfordringer, som byområderne i Europa står overfor. Målet er at ska-

be attraktive, bæredygtige og økonomisk levedygtige byområder. Urban Europe er et 

tværfagligt initiativ, hvis tematiske fokus er i grænsefladen mellem infrastruktur, 

økonomi, samfund og bæredygtighed. Urban Europe inddrager både brugere, beslut-

ningstagere og erhvervsliv i forskning for at danne grundlag for udarbejdelsen af stra-

tegier for europæisk byudvikling. 

JPI - Antimicrobial Resistance 

Formålet med Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR) 

er at skabe en fælles europæisk forskningsdagsorden med en fælles vision med hen-

blik på at løse de nuværende medicinske behov og modvirke fremtidig udvikling af 

nye resistente patogene bakterier. 

 

JPI – Healthy and Productive Seas and Oceans 

Havene udgør et stort uudnyttet potentiale for marine fødevarekilder, for uudforsket 

marin biodiversitet samt for marine vedvarende energikilder. Havet spiller desuden 

en afgørende rolle i udviklingen af transportformer og turistaktiviteter. Men havene 

er også under stort pres fra menneskelige aktiviteter og klimaændringer. Med denne 

JPI vil man derfor konsolidere og integrere viden på tværs af alle marine og maritime 

sektorer og forskningsområder. 

 

JPI – Neurodegenerative Diseases 

Joint Programming Initiative for Neurodegenerative Diseases (JPND) er et fælles eu-

ropæisk forskningsprogram for neurodegenerative sygdomme. Programmet ønsker at 

løse de væsentlige samfundsmæssige udfordringer forbundet med disse sygdomme. 

 

JPI – More Years, Better Lives 

I de kommende år står Europa over for store udfordringer, fordi den demografiske 

sammensætning af befolkningen ændrer sig som følge af en stigende levealder og en 

faldende fødselsrate. En ændret demografisk sammensætning af befolkningen får be-

tydning for en række forsknings- og politikområder. JPI - More Years, Better Lives 

søger at koordinere forskning og forskningsprogrammer på tværs af nationer og fag-

discipliner inden for fire fokusområder: 1) Livskvalitet og sundhed, 2) Økonomisk og 

social produktion, 3) Governance og institutioner samt 4) Bæredygtig velfærd. 

 

Kilde: http://innovationsfonden.dk/da/joint-programming-initiatives 
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I 2014 blev der i alt givet 17 bevillinger til European Research Networks (ERA-net), som beløber 

sig til en samlet investering på 31 mio kr. Det største antal bevillinger blev givet til programmet 

Sustainable Food, jf. figur 5.16. Industrial Biotechnology fik i 2014 bevilget det største beløb. 

 

Figur 5.16 

Antal bevillinger fra Innovationsfonden til dansk deltagelse i European Research Networks (ERA-net), 

2014 

 
 

 

BOKS 5.2 EUROPEAN RESEARCH NETWORKS (ERA-NET) 

Formålet med initiativet er at øge samarbejde og koordination af forskningsaktivite-

ter, som foregår på nationalt og regionalt niveau i EU-medlemslandene og associere-

de lande, herunder udvikling af fælles aktiviteter. Ideen er at opnå synergieffekt og 

sikre en bedre udnyttelse af de enkelte landes forskningsressourcer. 

Industrial Biotechnology (ERA-IB-2) 

ERA-Net for Industrial Biotechnology 2 (ERA-IB-2) har til formål at øge samarbejdet 

og koordineringen af EU's nationale forskningsprogrammer inden for industriel bio-

teknologi. 

 

Sustainable Food (SUSFOOD) 

Sustainable Food (SUSFOOD) har til formål at øge samarbejdet og koordineringen af 

EU’s nationale forskningsprogrammer inden for bæredygtig fødevareproduktion, 

herunder hele forsyningskæden fra primærproducent til forbrugeren. De store udfor-

dringer, som Europa står over for, stiller krav om bæredygtige løsninger på områder 

som: 1) Fødevaresikkerhed for at sikre mad nok til verdens voksende befolkning,  

2) Bæredygtig fødevareproduktion, der tager hensyn til klimaforandringer og stadigt 

faldende forsyninger inden for energi, vand, naturressourcer. 3) Mad og sundhed for 

at forbedre og sikre livskvaliteten i et aldrende samfund. SUSFOOD er et initiativ, der 

koordinerer og udarbejder transnationale aktiviteter målrettet disse områder.  

 

Plant Sciences (ERA-CAPS) 

Coordinating Action in Plant Sciences (ERA-CAPS) har til formål at oprette og vedli-

geholde et netværk af forskningsfinansierede institutioner med interesse i molekylær 

plantevidenskab. Netværket skal sørge for at medlemslandenes nationale forsknings-

programmer koordineres, således at der opnås den størst mulige effekt af de enkelte 
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landes begrænsede ressourcer. 

Animal Health and Welfare (ANIHWA) 

Coordination of European Research on Animal Health and Welfare (ANIHWA) har til 

formål at øge samarbejdet og koordineringen af EU's nationale forskningsprogram-

mer på dyresundhedsområdet 

 

Synthetic Biology (ERASynBio) 

ERA-NET Development and Coordination of Synthetic Biology in the European Re-

search Area (ERASynBio) har til formål at fremme samarbejde og koordinering af 

EU´s nationale forskningsprogrammer inden for syntetisk biologi. Syntetisk biologi 

er et nyt og lovende forskningsområde med potentiale til at få en stor indflydelse på 

fremtidig innovation og teknologiske fremskridt til gavn for økonomien og for sam-

fundet som helhed. 

Fisheries, Aquaculture and Seafood Processing (COFASP) 

Cooperation in Fisheries, Aquaculture and Seafood Processing (COFASP) er et ERA-

NET dedikeret til at imødegå udfordringerne i fiskeri, akvakultur og forarbejdning af 

fisk og skaldyr. Bioøkonomi og bæredygtighed går hånd i hånd. Derfor var det også 

naturligt for EU at fokusere et ERA-NET på fødevarer fra det marine område - et om-

råde, der er i rivende udvikling og under konstant påvirkning af miljøændringer, fi-

skekvoter og menneskelig påvirkning af eksisterende, skrøbelige marine økosystemer. 

Partnerskabet er indgået i en forståelse af, at en bedre udnyttelse af havets mange 

ressourcer bedst gøres i fællesskab. Derfor er COFASP blevet dannet for at få større 

overblik over, hvilken forskning der foregår i de enkelte medlemslande. Samtidig vil 

COFASP også fremme den transnationale forskning, så forskere fra hele Europa kan 

nyde godt af hinandens ekspertise og få mulighed for at koordinere deres forsknings-

indsats i fælles projekter. 

Information and Communication Technologies and Robotics for Sustainable Agri-

culture (ICT-AGRI 2) 

Innovationsfonden er koordinator for dette europæiske samarbejde om forskning og 

innovation vedrørende informations-, kommunikations- og robotteknologi i landbru-

get. Mere konkret er målet at indsamle og dele viden på europæisk plan samt at få 

overblik over, hvordan den nyeste teknologi kan gøre landbruget mere miljøvenligt og 

effektivt på samme tid. 

Electromobility+ 

ELECTROMOBILITY+ har til formål at etablere langtidsholdbare løsninger til over-

gangen fra benzindreven til el-dreven mobilitet i Europa. Der er gennemført et call 

om forskning og demonstration inden for energieffektive og fossiluafhængige trans-

portsystemer særligt elektriske, der potentielt kan være en banebrydende løsning. 

Infect-era 

ERA-Net om Infektionssygdomme (Infect-ERA) har til formål at øge samarbejdet og 

koordineringen af EU´s nationale forskningsprogrammer inden for infektionssyg-

domme. Med en bred videnskabelig dybde for øje sigter Infect-ERA mod at forstå de 

grundlæggende aspekter af den menneskelige infektionsbiologi forårsaget af bakteri-
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er, svampe, vira og enkeltcellede protozoer. 

Marine Biotechnology  

Europas marine økosystemer og organismer er stort set uudforsket og underudnyttet. 

Det til trods for Europas adgang til et omfattende og varieret sæt af marine økosyste-

mer, som understøtter en enorm marin biodiversitet. Gennem koordineret anvendel-

se af marin bioteknologi kan denne ressource potentielt give et stort bidrag til at løse 

nogle af de mest presserende samfundsmæssige udfordringer, herunder forringelse af 

miljøet og menneskers sundhed og bæredygtige forsyninger af fødevarer og energi. 

Visionen for ERA-MBT projektet er at støtte Europas aktører inden for marin biotek-

nologi gennem deltagelse i et varigt netværk af bevillingsgivere og aktører fra forsk-

ning og industri og dermed tilføje værdi til havets biologiske ressourcer på måder, der 

støtter europæiske borgeres liv. 

Kilde: http://innovationsfonden.dk/da/era-net 

 

I 2014 blev der også givet bevilling til de internationale programmer Eurostars, som retter sig 

mod forskningsintensive SMV’er, der ønsker at indgå i internationale samarbejdsprojekter om 

markedsrettede forsknings- og innovationsprojekter. Indenfor programmet Eurostars er der 

mulighed for at skabe et samarbejde blandt 34 Europæiske, og enkelte lande uden for Europa 

(f.eks. Sydkorea, Tyrkiet og Israel), og EU-Kommissionen under Horizon 2020. Antallet af an-

søgninger til Eurostars var i 2014 på 35 hvoraf 11 fik tildelt bevilling.  

 Innovationsfonden deltager yderligere i forskningsprogrammet Baltic Sea Research and 

Development Programme (BONUS). I BONUS er havforskning i Østersøen og forskning i 

Østersøens afvandingsområde og kystzone i fokus, herunder samfundsrelaterede udfordringer i 

regionen i forbindelse med miljøbeskyttelse og bæredygtig udvikling, erhverv (blandt andet fi-

skeri, akvakultur, landbrug og turisme), fødevaresikkerhed og søtransport. I 2014 blev der mod-

taget 11 ansøgninger, hvoraf 6 opnåede bevilling.  
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6. Metode og afgrænsning 

6.1 Danmarks Grundforskningsfond 

For Danmarks Grundforskningsfond strækker behandlingstiden sig over længere perioder, da 

der er tale om store bevillinger. Det vil sige at ansøgnings- og bevillingsrunder kan gå på tværs af 

år.  

 Som tidligere nævnt uddeles hovedparten af Grundforskningsfondens midler ved Centers 

of Excellence ansøgningsrunder med to til tre års mellemrum, hvorfor talangivelserne for de 

enkelte år i kapitel 3 er de faktiske uddelte beløb og ikke de enkelte års bevillinger. 

 Når der i sammenfatningen indgår bevillingsstørrelser og gennemsnitlige succesrater, er 

der imidlertid kun tale om tal fra den Centers of Excellence ansøgningsrunde, som fonden påbe-

gyndte i 2012 og afsluttede i 2014. Det vil sige at de 692 mio. kr. tildeles de 12 nye centre over en 

årrække.  

6.2 Det Frie Forskningsråd 

Tallene for Det Frie Forskningsråd er opgjort med udgangspunkt i bevillingsåret 2014. Statistik-

ken omfatter således de ansøgninger, der er truffet afgørelse om i 2014. Det Frie Forskningsråd 

ændrede i 2013 kadencen for ansøgningsfristerne, så hovedansøgningsfristen for 2013 lå i efter-

året 2012 og tilsvarende fremover. Det vil sige, at de ansøgninger, der er talt med i 2014-

udgaven, havde hovedansøgningsfrist i efteråret 2013. Derudover var der en frist i foråret 2014 

for blandt andet DFF-Individuelt postdoc stipendium således, at dette virkemiddel kan søges to 

gange pr. år. 

 

Sapere Aude: DFF-Forskertalent har ikke en særskilt ansøgningsprocedure. Modtagere af Det 

Frie Forskningsråds individuelle postdocstipendier det pågældende år kan komme i betragtning 

til indstilling til modtagelse af Sapere Aude: DFF- Forskertalent.  

6.3 Innovationsfonden 

Innovationsfonden blev etableret 1. april 2014 og indgår derfor for første gang i Tal om forskning 

og innovation. Der skal fremhæves nogle få generelle opmærksomhedspunkter: 

— Statistik for højteknologiske projekter og ErhvervsPostdocs har ikke tidligere været op-

gjort særskilt under Højteknologifonden. Disse er i år adskilt, men sådan, at brugeren 

let kan lægge tallene sammen. 

— Ordningerne Videnpilot og Videnkupon med løbende ansøgning er medio 2014 erstattet 

af InnoBooster. Videnpilot og Videnkupon er i overensstemmelse med tidligere år op-

gjort efter ansøgningsår, mens InnoBooster i overensstemmelse med resten af fondens 

investeringer er opgjort efter bevillingsår. 

— Der er i 2014 ikke nogen samlet opgørelse for hvert af de tre tidligere organer, men det-

te kan beregnes af brugeren på baggrund af de opgjorte tal. 

 


