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Q&A
Grand Solutions-opslag:
Byggeriets omstilling til
cirkulær ressourceøkonomi
Vil ansøgningsfristen blive rykket i lyset af COVID-19 – og/eller er der andre led i
ansøgningsprocessen, der vil blive ændret, og som vi skal være opmærksomme på?
Nej, ansøgningsfrist den 18. august 2020 kl. 12 er uændret. Selvom COVID-19 mod
forventning skulle strække sig ind i efteråret, gennemføres ansøgningsprocessen
som normalt. Dog blot digitalt de steder, hvor det er nødvendigt.
Er der en særlig vægtning mellem de fire udvælgelseskriterier (Excellence - kvalitet af
forskning og innovation, værdiskabelse, effektivitet i projektudførelse og implementering
af resultater)?
Der skal scores højt på alle fire kriterier. Der er dog i høj grad forskel på vurderingen af de
enkelte kriterier, alt efter hvor modent projektet er. F.eks. vil et projekt, der er tæt på grundforskning blive bedømt hårdere på kvalitet of innovation end på implementering. I det
eksempel vil vi kunne nøjes med en grundig beskrivelse af anvendelse og planer for at
bringe projektresultatet videre. Men alle fire kriterier udgør tilsammen beskrivelsen af et
komplet projekt.
Er der et specifikt krav til, hvor meget forskning skal fylde i projektet?
Nej, vi har ikke specifikke mål for dette. Innovationsfonden er en forskningsfond, og dermed
skal projektet hvile på forsknings- og udviklingsaktiviteter med nyhedsværdi. Dette kan både
gælde de enkelte aktiviteter og den samlede løsning. I fondens optik kan sammensætning af
kendt ’State-of-the-Art’-viden til nye anvendelser også have høj nyhedsværdi.
Kan midlerne fra Grand Solutions også anvendes til drift af projektet
– og i hvilket omfang?
Vores erfaring er, at prioritering af projektledelse er afgørende for et succesfuldt resultat.
Udgifter til projektledelse og drift af projektet kan derfor medtages til ’lav’ takst
(eksperimentel udvikling).
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Hvilke typer projekter falder inden for formålet med opslaget, og hvilke falder uden for?
Omdrejningspunktet i opslaget er ’byggeriet’. Projekter er dermed inden for formålet
med opslaget, hvis de handler om byggeriet og det byggede miljøs mulighed for at blive
cirkulært. Projekter, som alene handler om cirkulær økonomi, men ikke har byggeriet som
genstandsfelt, vil i udgangspunktet falde uden for. Der vil dog sandsynligvis være
udfordringer, der skal overvindes med kompetencer, der ikke er sædvanlige i byggeriet.
Det vil bringe ansøgningen inden for opslagets formål, hvis disse udfordringer er identificeret og teamet kvalificeret og tværfagligt bemandet herfor. Udvikling af realistiske
forretningsmodeller med betydelig CO2-reduktion kan bringe ansøgningen tæt på
’Bulls eye’. Derudover kan de almindelige retningslinjer for Grand Solutions være begrundelse
for, at projekter falder uden for formålet med opslaget.
Jeg har en god ide, men hvordan får jeg et projektkonsortium bygget op?
Der bliver ikke etableret en formel ’konsortium-fødselshjælper’ fra Innovationsfondens
og Realdanias side. Brug dit netværk til at identificere, om der er andre, der er i gang
med samme idé. Og kontakt gerne relevante brancheorganisationer og hør, om de har
kendskab til aktører eller projekter, der kunne være relevante. Derudover kan det være
en mulighed at kontakte BLOXHUB Science Forum og undersøge, om de har hørt om,
at andre går med samme tanker.
Kan jeg deltage i flere end ét konsortium?
Ja, nogle parter vil sandsynligvis være med i flere konsortier. Det er fint, men parten skal
kunne overbevise om, at der er tilstrækkelige ressourcer og engagement til at kunne
deltage i flere projekter.
Er der et krav til tværfaglighed i konsortiet eller projektbeskrivelsen?
Det er ikke et formelt krav, men ambitionen om byggeriets omstilling til cirkulær ressourceøkonomi kræver, at der tages fat flere steder i værdikæden, hvilket fordrer flere fagligheder.
I langt hovedparten af projekterne vil tværfaglighed således være et krav for at nå et
attraktivt resultat.
Må der være projektdeltagere med fra udlandet, f.eks. internationale universiteter, virksomheder eller offentlige myndigheder? Og er det erfaringsmæssigt at foretrække eller ej?
Ja, vi har mulighed for at støtte udenlandske projektdeltagere – jf. vores retningslinjer for
eksakt information. Vi vil gerne investere i ’State-of-the-Art’-løsninger, og ikke ’First-in-Denmark’.
Er der viden og kompetencer globalt, der er længere fremme end i Danmark, er det oplagt
at søge et samarbejde med dem. Det eneste krav, vi har, er, at projektresultatets
værdiskabelse/anvendelse/viden forankres i Danmark.

Q&A – Grand Solutions-opslag, 2020 – side 3 I 4

Hvor mange deltagere i et projekt er godt at sigte efter?
Det nødvendige for at nå det ønskede projektresultat. ’Hang-arounds’ og ikke aktivt
deltagende parter har en meget negativ indflydelse på projektets fremdrift.
Hvilken rolle har Realdania i udvælgelsen af projekterne?
Realdania er med i sparringsrunden med projektansøgere, som planlægges afholdt den
28. maj. Efter ansøgningsfristen er det Innovationsfondens bestyrelse, der beslutter hvilke
ansøgninger, der sendes i peer review og inviteres til interview. Inden interview sendes de
indkomne peer reviews i partshøring hos ansøger i e-grant. Repræsentanter fra Realdania
vil på lige fod med Innovationsfonden deltage i bedømmelsesprocessen, mens den endelige beslutning træffes af Innovationsfondens bestyrelse. Ansøger vil blive partshørt over
vurderinger fra Realdania i det omfang, det er påkrævet efter Forvaltningsloven.
I skriver, at I forventer, at de 40 mio. kr. der er afsat, forventes at gå til 3-4 projekter: Skal en
ansøgning helst ramme omkring 10-15 mio. kr., eller kan man godt søge mere eller mindre?
Formelt har vi ikke øvre eller nedre grænser på dette, men vi har erfaring med, at projekter
af denne type typisk rammer en investering på 10-15 mio. kr. Det er dog meget forskelligt
fra projekt til projekt. Med vores indikation om 3-4 projekter og ønsket om samarbejde på
tværs af projekterne er det vanskeligt at forestille sig, at ét projekt kunne løbe med den
samlede investeringsramme. Som udgangspunkt forventer vi, at det budget, der opstilles
for projektet, er det, der kræves for at nå målet.
Der er afsat 40 mio. kr. i støtte i alt: Hvor mange penge forventes ansøgere at budgettere med selv?
Innovationsfondens andel af investeringerne er reguleret af EU’s regler. Fonden kan max.
dække 75% af et projekts omkostninger, men for hver partstype og omkostningsart er der
individuelle satser. Støtteprocenter og –regler kan findes i fondens retningslinjer.
I skriver, at projekterne forventes at vare mellem 2 og 5 år: Er der erfaringer fra andre Grand
Solutions-projekter, der taler for et kortere eller et længere forløb?
Vi stiller ikke specifikke krav til varigheden af projektet. I gennemsnit varer denne type projekt
3 år. Skal der arbejdes seriøst med forskning og udvikling, er det svært at komme under 2 år.
Modsat mister man hurtigere tempo og momentum, des længere projektet varer.

Q&A – Grand Solutions-opslag, 2020 – side 4 I 4

Hvad sker der den 28. maj, og hvor langt skal vi være i udviklingen af vores projekt på
det tidspunkt?
Den 28. maj holdes et arrangement, som hedder ’Sparring til den gode ansøgning’.
Til arrangementet vil der være en fælles session og derefter mulighed for individuel
sparring i et lukket rum. For at komme i betragtning til at modtage den tilbudte sparring,
skal man mindst være to projektpartnere, og man skal have så klar en problemformulering,
at der kan gives meningsfuldfeedback til den. Se mere om arrangementet på Innovationsfondens hjemmeside, når programmet er færdigplanlagt og åbner for tilmelding.
Hvad betyder det, at opslaget indebærer et samarbejde i regi af BLOXHUB?
BLOXHUB vil arrangere fælles vidensdelingsmøder og events til de konsortier, der godkendes.
Det er en forventning, at alle centrale projektdeltagere deltager i disse og også deler ud af
erfaringer og viden til fælles bedste. Evt. forretningshemmeligheder eller viden, der er i konkurrence med andre konsortier, kan holdes konfidentielt. Når projekterne er ved at være gennemført, vil BLOXHUB også understøtte en vidensdeling og formidling til branchen i øvrigt,
hvor alle konsortier medvirker.
Bliver der er et samspil mellem de Grand Solutions-projekter, der udvælges, og de erhvervsforskningsprojekter, som Innovationsfonden og Realdania også har udbudt i fællesskab? Og
hvordan kommer det til at se ud?
Ja. For det faglige tema for så vidt angår Erhvervsforsker-opslaget og Grand Solutions opslaget er meget nært beslægtet. Og da BLOXHUB står for den fælles facilitering af både
Grand Solutions-projekterne og Erhvervsforsker-projekterne, forventes det at understøtte og
booste synergi i mellem projekterne. Der planlægges derfor inspirationsarrangementer
og inddragelse af verdensførende eksperter på tværs.
Er det muligt at søge både Erhvervs-ph.d./postdoc-projekter inden for cirkulært byggeri og
samtidig søge Grand Solutions inden for samme område?
Ja, det kan man sagtens. Det er blot væsentligt, at der er tale om to separate projekter, som
i større eller mindre grad kan supplere hinanden. Man kan ikke få dobbeltfinansiering til det
samme projekt.

På Innovationsfondens hjemmeside findes en generel Q&A for Grand Solutions projekter
under ’Spørgsmål og svar’.

