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Proces for ”ildsjælemidler” på IKS (2017-2018).

Signe A. E. Larsen

AU’s forskningsudvalg har besluttet at give hvert fakultet nogle midler til ”udarbejdelse af ansøgninger og etablering af nye forskernetværk målrettet multipartnerprogrammer under H2020”.
Midlerne skal anvendes til multipartnerprogrammer under H2020. Der gives særlig
prioritet til ansøgninger under Societal Challenges og Industrial Leadership samt
partnerskabsprogrammerne. Projekter under Excellence Science kan medtages, såfremt de er baseret på multipartneransøgninger (f.eks. under FET, Forskningsinfrastruktur og ITN-MSC). På IKS vil der også kunne søges midler til understøttelse af
ERC-ansøgninger.
IKS har fået kr. 140.000 til uddeling i 2017 og 170.000 kr. til uddeling i 2018.
Midlerne kan søges i portioner på ml. 20.000 og 40.000 kr. pr. ildsjæl og skal bruges
til at understøtte arbejdet med ansøgningen (workshops eller møder med partnere,
administrativ bistand mv. Der kan også søges om midler til ekstern konsulentbistand).
Korte ansøgninger (efter nedenstående skabelon) skal sendes til forskningskonsulenten (saelarsen@cas.au.dk) med frist senest 1. februar 2017 og vil efterfølgende blive behandlet af forskningsudvalget.
Bemærk at der i samme ansøgning kan søges midler til aktiviteter i både 2017 og
2018.
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Skabelon for tildeling af midler
(max. 2 A 4sider)

Navn, adresse og
kontaktoplysninger
Overordnet tema
Oplys gerne, om der er
specifikke topics i arbejdsprogrammerne, som man
målrettet vil arbejde på

Påtænkte
aktiviteter i 2017
Oplys gerne en tentativ
arbejdsplan for 2015

Budget for 2017
Der ønskes et budget fordelt
på hver enkelt af de
foreslåede aktiviteter

Påtænkte
aktiviteter i 2018
Oplys gerne en tentativ
arbejdsplan for 2016

Budget for 2018
Der ønskes et budget fordelt
på hver enkelt af de
foreslåede aktiviteter

Forventede
resultater
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