Opslag: Årets Talenter og Årets Innovatør
Innovationsfonden uddeler for første gang i 2017 to priser under kategorierne Årets
Talenter og Årets Innovatør. Priserne gives til forskere, der er med til at skabe en
betydningsfuld værdi for virksomheder og samfundet generelt.
Årets Talenter
Årets Talenter gives til den talentfulde erhvervsforsker1, der kan fremvise
ekstraordinære resultater af sin forskning og sit projekt. Modtageren bevæger sig på et
højt forskningsfagligt niveau og har samtidig en stærk kommerciel forståelse og har
skabt forretningsmæssig effekt for en virksomhed. Der uddeles priser til tre talenter i
2017.
Årets Innovatør
Årets Innovatør gives til den forsker2, hvis forskningsarbejde har været årsag til et helt
unikt markedsgennembrud, og som har dannet grundlag for et eller flere innovative
produkter, processer eller services af stor værdi for væksten i en virksomhed i Danmark.
Der uddeles én pris til en innovatør i 2017.
Prisene uddeles af Innovationsfonden på den årlige EliteForsk-konference, der i 2017
finder sted den 23. februar.
1. Formål med priserne
Innovationsfondens formål er at fremme vækst og beskæftigelse og løse
samfundsudfordringer. Med priserne ønsker Innovationsfonden at
skabe opmærksomhed omkring den erhvervsrettede forskning, som er med til at skabe
værdi og innovative løsninger i samfundet. Samtidig er det fondens ambition at hylde de
forskertalenter, som er med til at skabe kommerciel værdi for virksomhederne. Desuden
skal priserne gerne bidrage til at udbrede kendskabet til samfundseffekten af de
offentlige investeringer i forskning og innovation.
2. Indstillingsbetingelser
Årets Talenter - Hvem kan komme i betragtning?
Året Talenter gives til den erhvervsforsker, der kan fremvise ekstraordinære resultater
af sin forskning og sit projekt. Talentet bevæger sig på et højt forskningsfagligt niveau
og har samtidig en stærk kommerciel forståelse og har skabt forretningsmæssig effekt
for en virksomhed. Prisen gives til en kandidat, der har modtaget en investering fra
Innovationsfonden til en Erhvervs-PhD eller ErhvervsPostdoc. Kandidaten skal være i
gang med eller have afsluttet sit projekt efter den 24. oktober 2014. Prismodtagere
inden for alle videnskabelige fagområder kan komme i betragtning.

1

For at komme i betragtning til Årets Talenter skal man have modtaget en bevilling til en ErhvervsPhD eller en
ErhvervsPostdoc.
2
Årets Innovatør kan gå til både en privatansat forsker eller en forsker på en offentlig videninstitution.
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Innovationsfonden uddeler i alt tre priser Årets Talenter på beløb a 50.000 DKK per
prismodtager. Beløbet udgør en hæderspris, der kan anvendes frit af prismodtageren.
Årets Innovatør – Hvem kan komme i betragtning?
Årets Innovatør gives til den forsker, hvis arbejde har været medvirkende årsag til et helt
unikt markedsgennembrud, og som har lanceret et eller flere innovative produkter,
processer eller services af stor værdi for væksten i virksomheder i Danmark. Det unikke
gennembrud i markedet kan være i form af særligt markante resultater, som
understøtter virksomhedens fremtidige salg og indtjening m.m. Prismodtagere inden for
alle fagområder kan komme i betragtning.
Innovationsfonden uddeler én pris til Årets Innovatør, der modtager et beløb a 250.000
DKK. Beløbet udgør en personlig hæderspris, der kan anvendes frit af prismodtageren.
3. Hvem kan indstille?
Indstillinger kan indsendes af universiteter, forskningsinstitutioner, GTS’er, private
virksomheder samt relevante brancheorganisationer. Kandidater kan ikke bringe sig selv
i forslag.
Danmarks otte universiteter og øvrige indstillere kan indstille efter følgende
fordelingsnøgle:
•
•
•

Københavns Universitet, Århus Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk
Universitet samt DTU kan hver indstille op til tre Årets Talenter og to Årets
Innovatører.
CBS, RUC og ITU kan hver indstille to Årets Talenter og to Årets Innovatører.
Andre offentlige forskningsinstitutioner, GTS’er, private virksomheder og
brancheorganisationer kan hver indstille et Årets Talenter og en Årets Innovatør.

Innovationsfonden opfordrer til at indstille alle kandidater uanset køn, religion eller
etnisk tilhørsforhold.
4. Krav til indstillingen
Indstillinger skal sendes via fondens ansøgningsportal e-grant med følgende bilag i pdfformat, der skal indeholde:
a) En begrundelse for indstillingen, herunder en præcis beskrivelse af de relevante
opnåede resultater, initiativer og effekter, der markerer erhvervsforskerens projekt og
forskning. Begrundelsen må ikke overskride en normalside af 2400 tegn inkl. mellemrum
og skal skrives på dansk og underskrives af den person, der har udarbejdet den.
b) CV og evt. publikationsliste på dansk eller engelsk, der maks. må fylde en normalside
af 2400 tegn inkl. mellemrum.
c) Dokumentation af relevante opnåede resultater (og eventuelt gennembrud på
markedet). Dokumentationen kan for begge priskategorier bestå af
patenter/patentansøgninger, prisindstillinger, tildelte stipendier, publikationslister
særligt markante resultater for virksomhedens markedsværdi, salg og indtjening mv.
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Den samlede ansøgning må maks. fylde 10 normalsider af 2400 tegn inkl. mellemrum.
Bilag medregnes i det samlede antal normalsider.
5. Indstillingsprocedure
I tilfælde af de angivne tidsfrister eller krav, der fremgår af dette opslag, ikke
overholdes, vil indstillingen blive afvist uden realitetsbehandling. Såfremt det indsendte
materiale ikke er fyldestgørende, vil indstillingen blive vurderet på det foreliggende
grundlag. Den indstillende institution/person er selv ansvarlig for, at indstillingen
opfylder de angivne krav og tidsfrister.
Årets Talenter
Indstillinger behandles af udpegede medlemmer fra Innovationsfondens
Erhvervsforskerudvalg. Udvalget indstiller de mest egnede kandidater til fondens
bestyrelse, der træffer endelig beslutning om vinderne af Årets Talenter Pris.
Årets Innovatør
Indstillinger behandles af fondens scientific officers, der indstiller egnede kandidater til
fondens bestyrelse, som udpeger vinderen af Årets Innovatør Pris.
Behandlingen af de indkomne indstillinger afsluttes inden udgangen af 2016 og
prismodtagerne får besked umiddelbart efter afgørelsen. Innovationsfondens priser vil
blive uddelt på EliteForsk-konferencen den 23. februar 2017.
6. Frist for indstillinger
Fristen for indsendelse af indstillinger er mandag den 24. oktober 2016 kl. 12.00. For
nærmere oplysninger kontakt Innovationsfonden på e-mail: ifpriser@innofond.dk eller
via Innovationsfondens hovednummer 61905000 hverdage ml. 09.00-15.00.
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