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Mødedato: 24. april 2020 kl. 11.00-12.00
Mødested: Skype
Mødeemne: Møde i Forsknings-og Erhvervsudvalget, Institut for Biologi
Deltagere: Henrik Balslev (formand, HB), Angela Fago (AF), Michael Møller
Hansen (MMH), Niels Peter Revsbech (NPR), Tenna Riis (TR), Maya Jepsen
Mejlgaard (observatør/rådgiver, MAJ), Louise Kæseler Poulsen (sekretær,
LKP)
Gæster: Rikke Märcher Rochat (Forskningsstøtteenheden, RMR)
Referent: LKP
1. Plan for intern review på Biologi forår/sommer 2020
HB fremlagde et forslag til den interne review proces i forhold til de store kommende ansøgningsrunder ved DFF, Villum, ERC og Innovationsfonden. Udgangspunktet er at deltagelse i den interne review er obligatorisk for alle ansøgere på Biologi.
Procedure:
1) Ved opslag kontakter Forsknings- og Erhvervsudvalget sektionslederne i forhold til videreformidling af muligheder til relevante forskere og identifikation
af mulige kandidater/projekter
2) For hvert opslag vil der blive afholdt et kort informationsmøde med oplæg
om fonden for de potentielle ansøgere
3) Forsknings- og Erhvervsudvalget udvælger reviewere til hver ansøgning. Reviewerne vil blive kontaktet af Hans Brix og efterfølgende indkaldt til et kort
informationsmøde om fonden og krav til ansøgningen.
Hans Brix skal se og godkende den endelige ansøgning inden afsendelse.
Formålet med den interne review procedure er at højne kvaliteten på ansøgninger bl.a. ved at ansøgningen laves i bedre tid, samt at skabe en fælles kultur og
ansvarsfølelse på instituttet for at skaffe fondsmidler.
Kommende store ansøgningsrunder og intern review på Biologi:
DFF: Tematisk opslag: Grøn omstilling, deadline 11/6.
8 ansøgninger fra Biologi.
Primo maj: Pitch af projektide.
Deadline for aflevering af ansøgningsudkast til review: 28. maj
Frist for feedback til ansøger: 4. juni
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Villum: Young investigator, deadline 16/6:
7 ansøgninger fra Biologi.
1. maj: Forskningsstøtteenheden afholder informationsmøde.
Primo-medio maj: Pitch af projektide.
Deadline for aflevering af ansøgningsudkast til review: 2. juni
Frist for feedback til ansøger: 9. juni
Pitch møder og informationsmøder indkaldes af sekretariatet.
Der var en drøftelse af ovenstående forslag til procedure, og det blev besluttet,
at alle kommende store ansøgninger skal gennemgå den interne review procedure beskrevet ovenfor.
2. Eventuelt
Der var en kort drøftelse af dialogen med Innovationsfonden. RMR oplyste i den
forbindelse, at andre steder på AU har haft gode erfaringer med at invitere fonden til et møde på instituttet, hvor der bl.a. har været mulighed for en-til-en
pitch af forskningsideer med fonden.
Der var i udvalget enighed om at indgå i dialog med Innovationsfonden i efteråret 2020 med henblik på et møde vedrørende deadlines i 2021. Det er for sent
at indkalde til et møde for den kommende ansøgningsrunde i dette efterår.
NPR foreslog, at Lars Riis Damgaard på et kommende staff-meeting fortæller
om sine erfaringer og viden i forbindelse med sin ansøgning til Innovations
fonden. MAJ noterede denne ide.
Næste møde i udvalget er d. 20. maj kl. 9.00-10.30.

