
    

 
 
FAQ Innovationsfondens Priser 
 
Q: Hvad er det allervigtigste udvælgelses kriterium for de tre priser? 
A: Der er ikke noget enkeltstående kriterium man kan pege på – der-
imod er det kombinationen af forsknings-og innovationshøjde og 
værdiskabelse som har skabt arbejdspladser og/eller indtægter til 
Danmark 
 
Q: Hvad er dokumenteret værdiskabelse? 
A: Det kan være salg af nye produkter, profit, eksport, løft af en hel 
sektor, antal nye arbejdspladser, sundhedsøkonomiske data, redu-
ceret omkostninger, mindre miljøbelastning, etc. Værdiskabelse kan 
være mangfoldig – men altid konkret og målbar. Det er ikke nok, at 
det er rent videnskabelige resultater eller potentielle værdier i en 
fjern fremtid. Det anbefales derfor kraftigt, at vedlægge eller henvise 
til meget konkrete effekt data for f.eks. samfund eller virksomheder.  
 
Q: Hvor meget værdiskabelse skal der til? 
A: Mest muligt! – men det skal ses i relation til ressourcerne brugt i 
projektet eller projekterne, tiden og fagområdets karakteristika. Des-
uden forlanges der selvfølgelig mindre af en Erhvervsforsker pris 
kandidat, der har deltaget i et relativt kort forløb i starten af karrieren 
- end af en Innovatør eller Grand Solution pris kandidat.  
 
Q: Skal de indstillede kandidater være forskere? 
A: Ja. Dette er tre forskellige forskningspriser. For Grand Solutions 
og Innovatør prisen behøver kandidaten ikke have en forskningsud-
dannelse – men skal have skabt værdi ved at omsætte viden til kon-
kret værdi for samfundet, virksomheder og Danmark. 
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Q: Hvilken type forskning kan være udført? 
A: Det kan være indenfor alle fagområder, og skal være af excellent 
karakter og af høj kvalitet, foruden være omsat til værdi. Det kan 
være forskning placeret overalt på innovationsværdikæden; fra tidlig 
strategisk forskning til produktion og implementering. 
Rutinemæssige optimeringer, markedsføring, salgsmetoder, uddan-
nelse etc. er ikke indenfor de tre prisers udvælgelses kriterier. 
 
Q: Hvordan indstiller man en kandidat? 
A: Indstillinger af kandidater skal indsendes via E-grant, der er fon-
dens ansøgningsportal: www.e-grant.dk 
 
Q: Hvem kan indstille?  
A: Det fremgår af de enkelte oplag. Det kan private virksomheder, 
universiteter, forskningsinstitutioner, GTS institutter, ministerier samt 
relevante faglige organisationer, herunder brancheorganisationer. 
Kandidater kan ikke bringe sig selv i  betragtning.  
 
Q: Må man indstille sig selv? 
A: Man må ikke indstille sig selv 
 
Q: Hvor mange kandidater må et universitet eller en virksomhed i alt 
indstille? 
A: Der er ingen øvre grænser. Dette er en konkurrence mellem de 
bedst kvalificerede. Der opfordres til at indstille både kvinder og 
mænd. 
 
Q: hvilke videnskabelige fagområder eller erhvervsgrene kan 
komme i betragtning? 
A: Alle videnskabelige fagområder, alle erhvervsgrene og alle bran-
cher kan komme i betragtning. 
 
 
 

http://www.e-grant.dk/
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Q: Hvad er et Grand Solutions projekt?  

A: Et projekt, der har modtaget en investering fra Innovationsfonden 
under Grand Solutions programmet, Store projekter, bevillinger fra 
Det strategiske Forskningsråd (DSF) eller Højteknologifondenspro-
jekter (HTF). Projektet skal desuden være i gang eller være afsluttet 
efter den 3. november 2014.  
Dvs. det er de store projekter, som har været eller er aktive i Innova-
tionsfondens levetid og har haft en fast kontaktperson eller Invest-
ment manager fra Fonden. 
 
Q: Hvad er en erhvervsforsker? 
A: En ErhvervsPhD- eller ErhvervsPostdoc i et projekt, som er en 
del af Innovationsfondens erhvervsforskerprogram. 
 
Q: Hvem kunne være potentielle vindere af Innovatør prisen? 
A: Det kunne f.eks. være en forsker eller et team af forskere ansat i 
en privat virksomhed, som gennem ny viden og excellent forskning 
har skabt innovative produkter, processer, services eller markeds-
gennembrud som har resulteret i stor værdi for en eller flere virk-
somheder i Danmark.  
Disse excellente forskere er ofte lidt anonyme i offentligheden, men 
kan med Innovatør prisen hyldes og være inspirerende rollemodeller 
for offentligheden og andre forskere og derved kunne medvirke til 
yderligere vækst og beskæftigelse i Danmark.   
Det meste forskning foregår i den private sektor, og har stor betyd-
ning for Danmarks samlede velstand. 
Kandidater til årets innovatørpris kan også være f.eks. universitets-
forskere, der har skabt stor værdi for en eller flere virksomheder i 
Danmark. 
Der er ikke krav om at forsker eller team har været med i Innovati-
onsfondens programmer, men dokumentationen for værdiskabelsen 
skal være tydelig. 
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Q: Skal indstillingen skrives på dansk eller engelsk? Og kan kandi-
daten være udenlandsk? 
A: Indstillingen kan skrives på enten dansk eller engelsk eller en 
blanding. Den indstillede kandidat kan være dansk eller udenlandsk, 
men indstillingen skal overholde opslagets øvrige krav om for ek-
sempel dokumenteret værdiskabelse i Danmark. 
 
Q: Er der en fordelingsnøgle mellem universiteter, køn, regioner, 
virksomheder eller fagområder ved uddelingen af priser? 
A: Nej, det er en helt åben konkurrence og der er ingen grænse for 
hvor mange der kan indstilles af hvem. Innovationsfondens besty-
relse træffer den endelige beslutning om prismodtagere, og vælger 
nøgternt og udelukkende efter opslagenes kriterier og forskernes 
potentiale til at være en god rollemodel for fonden og den dokumen-
terede evne til at skabe konkret værdi fra forskning.  
 
Q: Hvis man er indstillet tidligere – kan man så indstilles igen? 
A: Ja. Dette er en konkurrence mellem de bedste kandidater for 
hvert år. Tidligere kandidater kan jo desuden have forbedret deres 
chancer. For eksempel hvis værdiskabelsen er blevet endnu tydeli-
gere.  
 
Q: Kan man vinde prisen flere gange? 
A: Bestyrelsen vil næppe vælge den samme prismodtager flere 
gange. 
 
Q: Er det et krav, at kandidaten kan deltage i prisoverrækkelsen og 
skal stå til rådighed for presse? 
A: Et meget vigtigt udvælgelses kriterium er prismodtagernes poten-
tiale til at fremstå som rollemodeller for omsætning af fremragende 
forskning og innovation til værdi – og dermed kunne inspirerer andre 
til at skabe værdi fra viden. 
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Q: Hvordan får prisvinderne besked? 
A: Så snart Innovationsfondens bestyrelse har truffet endelige be-
slutning om hvem der er prismodtagere, kontaktes disse per telefon 
og mail. Prismodtagerne inviteres til prisarrangementet og desuden 
et særligt arrangement i Fonden, der inkluderer bl.a. en fotosession 
og forberedelse på håndtering af presse og den øvrige virak. 
 
Q: Får man et skriftligt afslag? 
A: Kun vinderne bliver kontaktet direkte. Alle indstillere til prisen vil 
modtage en generel besked via E-grant, at afgørelsen er truffet. 
 
Q: Hvilke yderligere forpligtigelser følger med prisen? 
A: Prismodtagerne skal hjælpe Innovationsfondens kommunikati-
onsafdeling med at sprede budskabet om den værdiskabende excel-
lente forskning – og vil blive bedt om at deltage i det følgende års 
pris arrangement 
 
Q: Må prismodtagerne medtage familie til prisarrangementet? 
A: Prismodtagerne får mulighed for at medbringe nærmeste familie 
og ledsagere. 
 
Q: Skal man betale skat af priserne? 
A: De personlige hædersgaver er skattepligtige. De skattemæssige 
konsekvenser er uafhængige af Innovationsfonden. Der henvises til 
skats vejledning om ”Hædersgaver, fonds, legater mv.”. 
 


