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Opslag:  
 
Innovatør Prisen 2019 
 
Med Innovatør Prisen ønsker Innovationsfonden at hylde den ekstraordinære opfinder og 
fornyer, som har dokumenterede resultater.  
 
Formål 
Innovationsfonden ønsker at hædre og belønne en enkeltperson eller et team, som 
gennem ny viden og excellent forskning har skabt innovative produkter, processer, 
services eller markedsgennembrud som har resulteret i stor værdi for en eller flere 
virksomheder i Danmark. 
 
Vinderen af Innovatør Prisen forventes at være en inspirerende rollemodel og derved 
kunne medvirke til yderligere vækst og beskæftigelse i Danmark.   

Der uddeles én pris i 2019 til enten en person eller et team på op til 3 personer. 
 
Prisen 
Hvis prismodtagerne er et team (2 eller 3 personer), tildeles hver enkelt 100.000 kr. Hvis 
prismodtageren er en enkeltperson, overrækkes en personlig hæderspris på 200.000 kr. 
 
Innovationsfonden uddeler Innovatør Prisen ved et særligt arrangement i starten af februar 
2019. 
 
Indstillinger 
Indstillinger kan indsendes af private virksomheder, universiteter, forskningsinstitutioner, 
GTS institutter samt relevante brancheorganisationer eller offentlige institutioner. 
Kandidater kan ikke bringe sig selv i betragtning.  
 
Der opfordres til at indstille både kvinder og mænd.  
 
Indstillinger af kandidater skal sendes via e-grant, der er fondens ansøgningsportal, og 
skal indeholde en begrundelse for indstillingen, herunder en præcis beskrivelse af den 
anvendte forskningsviden, karakteren af fornyelsen og visionen i forhold til state-of-the-art.  
 
Den konkrete værdiskabelse hos virksomheden eller virksomhederne skal tydeligt 
beskrives og dokumenteres.  
 
Kandidatens specifikke bidrag skal fremhæves, og det skal fremgå, hvorfor kandidaten 
eller teamet som fornyer og opfinder vil være en rollemodel for forbindelsen mellem ny 
viden og excellent forskning og konkret værdiskabelse for en eller flere virksomheder i 
Danmark. 
 
Relevant dokumentation i form af for eksempel patenter og patentansøgninger, 
publikationer, kommercielle data eller andre effektdata og kandidatens CV skal indgå i 
indstillingen. 
 



 

Prisen kan tildeles en person eller team, der har været med i Innovationsfondens Grand 
Solutions projekter, Innobooster - eller Talentprogrammet, men dette er ikke et krav. 
 
Vurderingskriterier 
Indstillede til prisen vil specifikt blive vurderet på baggrund af 
 

i. Omsætning af ny viden og/eller excellent forskning, fornyelsens karakter og visionen i 
forhold til state-of-the-art 

ii. Den dokumenterede værdiskabelse hos virksomheden eller virksomhederne 
iii. Kandidaten eller teamets specifikke bidrag til værdiskabelsen hos virksomheden 
iv. Kandidaten eller teamets potentiale som rollemodel for andre som fornyer og opfinder, 

der kan yderligere styrke forbindelsen mellem brugen af ny viden og/eller excellent 
forskning og konkret værdiskabelse for en eller flere virksomheder i Danmark 

 
Vurderingsprocessen 
De indstillede kandidater til prisen som Årets Innovatør bliver fagligt vurderet af 
Innovationsfondens Scientific Officers, Scientific Evaluators og ledelse, der indstiller 
kandidater til Innovationsfondens bestyrelse, som udvælger vinderen. 
 
Indstillingsfrist 
Deadline er torsdag d. 8. november 2018, kl. 12:00 
Indstillingsskemaet er tilgængeligt på e-grant.dk, Innovationsfondens ansøgningsportal. 
 
 
Kontaktpersoner:  
 
Senior Scientific officer Lars Winther  
Tlf.: 6190 5036, e-mail: lars.winther@innofond.dk 
 
Senior Scientific officer Brian Christensen 
Tlf.: 6190 5088, e-mail: brian.christensen@innofond.dk 
 
Innovationsfondens presse- og mediechef Thomas Bjerre  
Tlf.: 6190 5019, e-mail: thomas.bjerre@innofond.dk 
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