Opslag:
Grand Solutions Prisen 2020
Innovationsfonden vil med Grand Solutions Prisen fremhæve og belønne den excellente
strategiske forskning og innovation som har fokus på løsning af samfundsmæssigt vigtige
problemer og udfordringer.
Formål
Ambitionen er at hædre og belønne de særlige projektdeltagere, der har skabt ekstraordinær og konkret værdi i et succesrigt Grand Solutions projekt finansieret af Innovationsfonden.
Ydermere forventes det, at vinderne vil fungere som rollemodeller til inspiration for fremtidige Grand Solutions projektdeltagere.
Prisen skal derved stimulere til yderligere vækst og beskæftigelse i Danmark og/eller løse
væsentlige samfundsproblemer og samtidig bidrage til at udbrede kendskabet til den konkrete effekt af offentlige investeringer i forskning og innovation.
Prisen
• Prisen uddeles til en eller flere aktive forskere tilknyttet en virksomhed med forskningsaktiviteter, et universitet eller en anden forskningsinstitution eller GTS institut.
• Prisen gives til ét udvalgt projekt og kan tildeles 1-3 af projektets nøglepersoner.
Prismodtagerne tildeles samlet 1 mio. kr. til forskningsaktiviteter inden skal det anvendes
indenfor prismodtagerens eget, nyt eller tværgående forskningsfelt og inden for en periode
på tre år fra modtagelsen, foruden hver en personlig hæderspris på 200.000 kr.
Innovationsfonden uddeler Grand Solutions Prisen ved et særligt arrangement i starten af
2020.
Indstillinger
Indstillinger af kandidater og projekter til prisen kan indsendes af alle, inklusiv virksomheder, enkeltpersoner, aktører fra økosystemet for iværksætteri, universiteter, forskningsinstitutioner, technology transfer organisationer, 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 indsendes via e-grant, der er fondens ansøgningsportal.
Indstillingen skal indeholde en begrundelse, herunder en præcis beskrivelse af projektets
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værdiskabelse på kort og lang sigt, projektets fremdriftshastighed, effektivitet og implementering. Specielt skal projektets effekt på individ-, institutions/virksomheds- og samfundsniveau beskrives og dokumenteres, om muligt.
Kandidatens eller kandidaternes specifikke og kvantitative bidrag skal tydeligt fremgå sammen med en angivelse af, hvorfor de også vil være gode rollemodeller for fremtidige Grand
Solutions projektdeltagere.
Relevant dokumentation i form af for eksempel publikationer, patent/ansøgninger, økonomiske eller statistiske data eller andre konkret effektdata for samfund eller virksomheder
og kandidaternes CV’er skal indgå i indstillingen.
Prisen kan kun tildeles nøglepersoner fra projekter, der har modtaget en investering fra
Innovationsfonden under Grand solutions programmet. Projektet skal være i gang eller
være afsluttet efter den 3. november 2014.
Vurderingskriterier
Projektet, hvori kandidaterne har været engageret, skal have skabt stor værdi og/eller have
potentiale til at skabe stor værdi for det danske samfund i form af konkrete og dokumenterbare resultater. Det skal samtidig demonstrere værdien af samarbejde mellem offentlig
eller privat forskning og erhvervsliv/samfund.
Projektet og kandidaten vil specifikt blive vurderet på baggrund af
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Den konkrete værdiskabelse i projektperioden
Den dokumenterede, forventede og/eller potentielle værdiskabelse efter projektets afslutning
Projektets fremdriftshastighed og effektive brug af ressourcer
Projektets evne til at implementere resultaterne effektivt til samfundet/erhvervsliv
Kandidaten eller kandidaternes ekstraordinære bidrag, i form af f.eks. projektledelse,
forskning eller øvrige engagement og roller i projektet
Kandidatens potentiale som rollemodel og inspirator for fremtidige deltagere i Grand
Solutions projekter
Vurderingsprocessen
De indstillede projekter og kandidater til Grand Solutions Prisen bliver fagligt vurderet af
Innovationsfondens Scientific Officers, Scientific Evaluators og ledelse, der indstiller kandidater til Innovationsfondens bestyrelse, som endeligt udvælger vinderne.
Indstillingsfrist
Deadline er tirsdag d. 5. november 2019, kl. 12:00.
Indstillingsskemaet er tilgængeligt på e-grant.dk, Innovationsfondens ansøgningsportal.
Kontaktpersoner:
Scientific officer Børge Lindberg
Tlf.: 61 90 50 12, e-mail: boerge.lindberg@innofond.dk
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Scientific officer Erik Bech Jakobsen
Tlf.: 61 90 50 32, e-mail: erik.bech.jakobsen@innofond.dk
Senior Scientific officer Lars Winther
Tlf.: 61 90 50 36, e-mail: lars.winther@innofond.dk
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