
 
 
Flagskibe 2021 
For at komme i betragtning til et AUFF Flagskib skal projektet have en stor 
videnskabelig gennembrudskraft og innovativ styrke, samt være i stand til effektivt 
at skabe opmærksomhed om Aarhus Universitet, både nationalt og internationalt. 
AUFF Flagskibe skal skabe synergi mellem forskning på højeste niveau og kreativt 
understrege almene formål, der kan profilere AUFF og Aarhus Universitet i den brede 
offentlighed. 
 

Ansøgningsproces 
Hver dekan kan indstille én ansøgning til et flagskibsprojekt. De modtagne 
ansøgninger behandles i AUFFs uddelingsudvalg og går derefter til ekstern 
bedømmelse. Uddelingsudvalget udvælger, under hensyntagen til de eksterne og 
interne bedømmelser, ét projekt der indstilles til bevilling af AUFFs bestyrelse.  
 
Den endelige bevilling fra AUFF kan først udstedes, når der er opnået anden 
fondsstøtte på minimum det samme beløb, som AUFF har til hensigt at bevilge. 
 

Format for ansøgning 
- Ansøgningsbudget op til 15 mio. kr. 
- Ansøgningen skal udformes på engelsk 
- Projektbeskrivelse inklusiv illustrationer og tidsplan (max 10 normalsider) 
- Referencer til projektbeskrivelse kan vedlægges derudover (max 1 normalside) 
- Redegørelse og plan for public outreach (max 5 normalsider) 
- Budget 
- Tilsagn fra andre fonde eller plan for hvordan andre fonde vil kunne støtte 

projektet (max 3 normalsider) 
- CV for hovedansøger inkl. publikationsliste for de seneste 10 år (max 5 

normalsider) 
 



Bedømmelsesproces 
Som udgangspunkt indstilles alle indkomne ansøgninger til eksternt peer review. 
Evaluatorer skal være internationalt anerkendte forskere på feltet og være eksterne i 
forhold til Aarhus Universitet. Hver evaluator bedømmer hver ansøgning ud fra fem 
kriterier: 

 

Kriterier for vurdering 
 
1. Det videnskabelige niveau 
(Nøgleord: Videnskabelig gennembrudskraft, innovativ styrke) 
  
2. Public outreach  
(Nøgleord: Brandingværdi, synergi mellem forskning på højeste niveau og kreativ public 
outreach, profilere AUFF og Aarhus Universitet i den brede offentlighed, effektivt kunne skabe 
opmærksomhed om Aarhus Universitet både nationalt og internationalt, offentlig synlighed) 
 
3. Mulighed for gennemførelse  
(Nøgleord: Kompagniskab med en eller flere nationale eller internationale aktører, tilsagn om 
støtte til fra en eller flere fonde, eller en plan for hvordan anden støtte opnås, der matcher 
Aarhus Universitets Forskningsfonds støtte. Budget, infrastruktur, organisation) 
 
4. Ansøgergruppen 
(Nøgleord: Akademisk niveau og potentiale af ansøger/ansøgergruppens medlemmer. 
Inddragelse af yngre forskere) 
 
5. Overall  
(Nøgleord: Ambitiøst virkemiddel med den hensigt at støtte tiltag af ekstraordinær karakter. I 
en konkurrence mellem flere flagskibskandidater vil videnskabelig kvalitet og potentialet for en 
bred offentlig synlighed spille en afgørende rolle i den endelige prioritering.)  

 
 

Tidsplan 

• 5. maj 2021 kl. 12.00: Ansøgningsfrist 
• Primo maj: Uddelingsudvalgsmøde 1. Første drøftelse af ansøgninger. Alle 

ansøgninger går som udgangspunkt videre til ekstern bedømmelse. 
• Medio maj: Udpege og kontakte mulige evaluatorer. 
• Maj – juni: Reviewproces med ekstern evaluering. 
• Juli – august: Uddelingsudvalg behandler ansøgninger og tilhørende 

evalueringer. 
• Medio august: Uddelingsudvalgsmøde 2. Beslutning vedr. endelig indstilling. 
• 27. – 28. september: Fondsbestyrelsesmøde (Strategiseminar). 



Kontakt og mere information 
AUFF Uddelingsudvalgs formand Professor Karl Anker Jørgensen, 2680 4960 eller 
kaj@chem.au.dk kan kontaktes med overordnede spørgsmål til AUFF Flagskibe. 
Spørgsmål vedrørende ansøgningsproceduren, krav, rammer og tidsplan kan rettes 
til Tove Østergaard Le, Talentudviklingsenheden, 2162 4921 eller toe@au.dk. 
 
Ansøgningen (i en samlet pdf-fil) sendes til Tove Østergaard Le, 
Talentudviklingsenheden, via e-mail: toe@au.dk 
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