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Opslag:  
 
Erhvervsforsker Prisen 2018 
 
Med prisen som årets Erhvervsforsker ønsker Innovationsfonden at hylde de mest 
talentfulde erhvervsforskere, der har kombineret excellent forskning og værdiskabelse for 
en eller flere dansk-baserede virksomheder. 
 
Formål 
Ambitionen er at hædre og belønne de særligt talentfulde ErhvervsPhD’er eller 
ErhvervsPostdocs, som har vist ekstraordinære forskningsresultater.  
 
Den rette kandidat arbejder på et højt forskningsfagligt niveau, har skabt 
forretningsmæssig effekt for en virksomhed og udvist forretningsforståelse.  
 
Erhvervsforsker Prisen skal bidrage til at udbrede kendskabet til de offentlige investeringer 
i forskning og innovation. Desuden skal Erhvervsforsker Prisen motivere både 
virksomheder og nye kandidater til at påbegynde et målrettet ErhvervsPhD- eller 
ErhvervsPostdocforløb.  
 
I 2018 uddeles der priser til tre erhvervsforsker talenter. 
 
Prisen: 
Prisen gives til en kandidat, der gennemfører eller har gennemført et ErhvervsPhD- eller 
ErhvervsPostdocprojekt som en del af Innovationsfondens erhvervsforskerprogram. 
 
Priskandidaten skal være i gang med eller have afsluttet sit projekt efter den 3. november 
2014. Prismodtagere inden for alle videnskabelige fagområder og alle erhvervsgrene kan 
komme i betragtning. 
 
Hver prismodtager modtager en personlig hæderspris på 50.000 kr., der frit kan anvendes 
af prismodtageren. 
 
Innovationsfonden uddeler priserne ved et særligt arrangement i starten af februar 2018. 
 
Indstillinger: 
Private virksomheder, universiteter, forskningsinstitutioner, GTS institutter samt relevante 
brancheorganisationer. Kandidater kan ikke bringe sig selv i forslag.  
 
Der opfordres til at indstille både kvinder og mænd.  
 
Indstillinger af kandidater skal sendes via e-grant, der er fondens ansøgningsportal. Den 
skal indeholde en begrundelse for indstillingen, herunder en præcis beskrivelse af 
forskningen og de opnåede resulter, den konkrete værdiskabelse hos virksomheden og 
kandidatens specifikke bidrag. Desuden skal det fremgå, hvorfor kandidaten vil være en 
god rollemodel for Innovationsfondens ErhvervsPhD- og ErhvervsPostdocprogram for 
virksomheder. 



 

 
Relevant dokumentation i form af for eksempel publikationer, patenter og 
patentansøgninger, kommercielle eller andre effektdata og kandidatens CV skal indgå i 
indstillingen. 
 
Vurderingskriterier: 
 
Kandidaten vil specifikt blive vurderet på baggrund af: 
 

I. Kandidatens forskerpotentiale og bidrag til excellent forskning 
II. Kandidatens specifikke bidrag til værdiskabelsen hos virksomheden og generelle 

forretningsforståelse. 
III. Kandidaten som rollemodel for andre i forhold til den særlige erhvervsforskerprofil og til 

at udbrede kendskabet til Innovationsfondens erhvervsforskerprogram.  
  

Vurderingsprocessen: 
 
Kandidaterne til Erhvervsforsker Prisen bliver fagligt vurderet af udvalgte medlemmer fra 
Innovationsfondens Erhvervsforskerudvalg og ledelse. Efterfølgende indstilles 
kandidaterne til Innovationsfondens bestyrelse, som udvælger vinderne. 
 
Årets priser vil blive uddelt ved et særligt arrangement i starten af februar 2018. 
 
Indstillingsfrist: 
 
Deadline er mandag d. 6. november, 2017, kl 12:00. 
Indstillingsskemaet vil være tilgængeligt på e-grant ultimo september 2017. 
 
Kontaktpersoner:  
 
Programrådgiver Jane Thomsen 
Tlf.: 6190 5021, e-mail: jane.thomsen@innofond.dk 
 
Konstitueret kommunikationschef Thomas Bjerre  
Tlf. 6190 5019, e-mail: thomas.bjerre@innofond.dk 
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