Nye virkemidler med en ramme på 83 mio. kr. i 2015
Baggrund
Fonden lancerer i år nye virkemidler med en ramme på 83 mio. kr. for 2015.
Ansøgningsprocedurer og guidelines vil blive annonceret på auff.dk før sommerferien. De nye
virkemidler for 2015 er:








AUFF NOVA (15 mio. kr.)
Starting grants til adjunkter (28 mio. kr.)
Starting grants til lektorer (30 mio. kr.)
Mobilitetsstipendier (5 mio. kr.)
Summer camps på Sandbjerg Gods (1 mio. kr.)
Ekstrapuljen (4 mio. kr.)

AUFF NOVA
Aarhus Universitets Forskningsfond og Aarhus Universitet har besluttet at igangsætte
AUFF NOVA. Initiativet har til formål at stimulere iværksættelse af dristige og
nytænkende forskningsprojekter, som har høj kvalitet, men som også typisk vil have
vanskeligt ved at opnå støtte fra anden side. Projektet skal anvise nye veje og have
potentiale for videnskabeligt gennembrud. Hypotesen eller problemstillingen må gerne
rumme et opgør med eksisterende antagelser og/eller fordre nye metoder. Eventuel
bevilling kan være motiveret i høj kernefaglighed hos projektet og ansøger eller i et
lovende multidisciplinært krydsfelt, hvor synergien i forskergruppen er en central
drivkraft. Ansøgningen må gerne tydeliggøre projektets impact og nyttevirkning. Det er
det videnskabelige potentiale og projektets originalitet, der er afgørende og ikke primært
CV’et. Projektets muligheder for at indhente bevillinger fra anden side vil indgå i
bedømmelsen.
Projektvarigheden er 2 eller 3 år inden for en ramme på op til 1,5 mio. DKK per år i 2 år
eller 1 mio. DKK pr. år i 3 år; i alt maksimalt 3 mio. DKK pr. projekt. Ansøger skal være
fastansat på Aarhus Universitet i projektperioden. Søges normalt af én hovedansøger som
designeret projektleder, men ansøgningen vil typisk omfatte en forskergruppe. Der kan
søges til udgifter i forbindelse med projektets gennemførsel, herunder forskernes løn
(typisk ph.d. eller postdoctoral fellows). Forskningen skal udføres ved Aarhus Universitet.

Bedømmelseskriterier
Projekt: 60%
 Originalitet (inkl. high risk/high gain og ambitionsniveau)
 Gennemsigtighed (sammenhæng mellem problemstilling og metode – og
teoriapparat)
 Gennemførbarhed
Impact: 20%
 Jobskabelse, de store udfordringer, kreativ formidling
 Planlagte projektleverancer (deliverables)
 Ansøgninger i stor skala
Hovedansøger og forskergruppen: 20%


CV og publikationers internationale rækkevidde og indflydelse

AUFF Starting Grants
Med Starting Grants ønsker AUFF at sikre fremragende forskere gode karrieremuligheder
ved Aarhus Universitet samt at løfte særligt lovende forskning af international karat ved
de fire hovedområder. Disse spydspidsområder kan være kærnefaglige eller placere sig i
krydsfeltet mellem flere fagligheder. Forskningen skal have videnskabelig
gennemslagskraft og må gerne rumme et potentiale for samfundsmæssige
nyttevirkninger. Der vil i 2015 være en ramme på i alt 28 mio. kr. til Adjunkt Starting
Grants og 30 mio. kr. til Lektor Starting Grants.
Adjunkter:
AUFF udbyder et antal Adjunkt Starting Grants med henblik på at tiltrække eller
konsolidere særligt talentfulde og velmeriterede unge forskere ved Aarhus Universitets
fire hovedområder.
Adjunkt Starting Grants vil bl.a. kunne dække udgifter til opstart af forskergruppe,
herunder PhD stipendier, videnskabelig assistance, forskningsudstyr, drifts‐ og
rejseomkostninger. Der kan være meget forskellige behov ved forskellige fagområder; op
til 2,4 mio. kr. over 3 år kan i særlige tilfælde bevilges. Størrelsen af det enkelte Adjunkt
Starting Grant vil blive vurderet i forhold til individuelle behov.

Lektorer:
AUFF udbyder et antal Lektor Starting Grants med henblik på at tiltrække eller fastholde
internationalt topkvalificerede forskere til lektorstillinger og konsolidere deres forskning
ved Aarhus Universitets fire hovedområder. Lektor Starting Grants vil bla. kunne dække
udgifter til dannelse, fastholdelse og fornyelse af en forskergruppe, herunder ph.d.‐
stipendier, løn til postdocs og videnskabelig assistance, forskningsudstyr, drifts‐ og
rejseomkostninger. Herudover er det også muligt at bidrage til flytteomkostninger og
videnskabelig assistance til opstart af forskningsaktiviteten ved Aarhus Universitet i en
periode inden tiltrædelse af lektorstillingen. Der kan være meget forskellige behov ved
forskellige fagområder; op til 5 mio. kr. over 3 år kan i særlige tilfælde bevilges. Størrelsen
af det enkelte Lektor Starting Grant vil blive vurderet i forhold til individuelle behov.
Der forventes efter sommerferien en hurtig og løbende behandling af indkomne
ansøgninger på forventeligt én til to uger.
Mobilitetsstipendier
Virkemidlets formål er at give etablerede AU‐forskere mulighed for at tage ophold på
udenlandske topinstitutter, eventuelt i form af sabbaticals. Der skabes dermed flere
karriereveje, og forskere gives mulighed for at udvikle og gennemføre forskningsprojekter
på baggrund af deres faglige interesseområder ved forskningsinstitutioner i udlandet.
AUFF’s mobilitetsstipendier kan medfinansiere udgifter til rejser, ophold og i særlige
tilfælde bidrag til løn. AUFF’s mobilitetsstipendier har en samlet ramme på 5 mio. kr. og
uddeles som en rammebevilling til hovedområderne fordelt efter antallet af fastansatte
VIP’er. Dekanerne kan således medvirke til at skabe incitamenter til udlandsophold af en
længde på tre til ni måneder. Ansøger skal være en etableret forsker på mindst
lektorniveau.
Workshops og summer camps på Sandbjerg Gods
Virkemidlet skal ses som en udvidelse af det nuværende støtteprogram til seminarophold
på Sandbjerg Gods og kan støtte forskeres ophold og lønudgifter på en summer camp på
Sandbjerg Gods, hvor eksempelvis forskere underviser forskere. Rammen for virkemidlet
er i 2015 1 mio. kr., således at den samlede ramme til ph.d.‐kurser, forskergruppemøder,
workshops og summer camps på Sandbjerg Gods er 2,5 mio. kr.
Virkemidlet er tilføjet under det eksisterende virkemiddel under Sandbjerg Gods
http://auff.au.dk/bevillinger/stoette‐til‐afholdelse‐af‐phd‐kurser‐forskergruppemoeder‐
workshops‐og‐summer‐camps‐paa‐sandbjerg‐gods/ og indsamles i efond med løbende
ansøgningsfrist.

”Ekstrapuljen”
Formålet med AUFF’s ekstrapulje er at dække mindre, men vigtige og mere
uforudsigelige behov, så som forskernetværk, analysepenge, feltarbejde, første afprøvning
af en ny ide m.v. Virkemidlet vil desuden kunne anvendes til at skabe bedre muligheder
for AU’s forskere til at indgå samarbejder med virksomheder, bl.a. SME’er. Den samlede
ramme for AUFF’s ekstrapulje er i 2015 4 mio. kr., og beløbsrammen for den enkelte
bevilling tænkes at være 50.000 – 200.000 kr.

