FRA FORMULERING TIL FORANKREDE
INDSATSER
Handleplan for gruppe 9.2

Indsatsområde

Vidensamarbejde
pkt. 9.2

Direktions
forankring

Eskild Holm
Nielsen

IVÆRKSÆTTERAKTIVITETER

Formålet med indsatsen

Hvordan vil vi se fremdrift og effekt?

•

Med henblik på at fremme iværksætteri på Aalborg Universitet etableres et
fleksibelt inkubatormiljø, der skal samle og styrke økosystemet på og
omkring AAU. Inkubatormiljøet vil være sammensat af fysiske rammer, tæt
interaktion med faglige miljøer og mulighed for at støtte innovative projekter
gennem et ressourceprogram til understøttelse af bl.a. proof-of-concept og
Startups med udgangspunkt i Aalborg Universitet.
Gennem inkubatormiljøet vil det sikres, at iværksætteraktiviteter på Aalborg
Universitet øges og styrkes, og at flere virksomheder etableres af
studerende og ansatte tæt knyttet til universitetet.
Indsatsen sikrer at der kommer mere forsknings- og mere uddannelsesrettet
innovation ud af Aalborg Universitet.
Inkubatormiljøet vil sikre lettere adgang til forskningsfinansiering gennem
samarbejde mellem forskning og nye virksomheder.
Inkubatormiljøet understøtte et tæt samarbejde med skoler på AAU omkring
udvikling af PBL-modellen i relation til entreprenørskabs og innovation, og
derigennem uddannelse af fremtidens iværksættere.
Inkubatormiljøet vil have en positiv effekt på udviklingen af studiemiljøet på
Aalborg Universitet ved at sikre en innovativ atmosfære og tæt fysisk kobling
mellem studerende, faglige miljøer og iværksættere.
Tydeliggørelse af økosystemet for iværksættere på og omkring Aalborg
Universitet, og herunder indgåelse af forpligtende aftaler med væsentligste
institutionelle aktører.

•

Hvilke visionselementer retter indsatsen sig mod?
• Vi uddanner studerende til fremtidens samfund.
• Vi er en attraktiv samarbejdspartner for virksomheder, myndigheder og
institutioner, og vores vidensamarbejder er gensidige, fokuserede og særligt
udvalgt.

•

•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•

•

Etablering af et centralt inkubatormiljø og en række decentrale
mødesteder tæt koblet til AAU’s faglige miljøer på tværs af alle
campus. Alle forbundet gennem en central indsats og et centralt
miljø.
Etablering af et ressourceprogram til understøttelse af
Startups(dimitterende studerende + VIP) , spin-outs og Proof-ofConcept udvikling(VIP).
Årlig etablering af 20 til 30 studenterinitierede Startups, samt en
øgning i antallet af finansierede AAU spin-outs.
Iværksættelse af flere proof-of-concept projekter, med henblik
på at modne forskningsresultater frem mod kommercialisering.
Stigning i forskningsfinansiering på AAU, gennem øget
deltagelse i virksomhedsrettede programmer både nationalt og
EU.
Udvikling af strategier for iværksætteri på institutter, fakulteter
og skoler.
Igangsættelse af forskningsprojekter til dokumentation af effekt i
udviklingen af modeller for fremme af iværksætteri, med henblik
på at opnå øget indsigt i området.
Igangsættelse af Inkubatormiljø laboratoriefacilitet som et art
living lab.
Øget interaktion med virksomheder gennem inkubatormiljøets
rolle i den industrielle dynamik.
Deltagelse af flere AAU Startups i nationale og internationale
forretningsplanskonkurrencer.
Udvikling af et internationalt anerkendt universitetsbaseret
inkubationsmiljø.
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Hovedaktiviteter og delopgaver (evt
faseopdeling af indsats)

Involveret i at udføre
delopgaven

Milepæle

Udarbejdelse af ansøgninger til fonde på AAU Startup
program og POC-program.

Eskild Holm Nielsen understøttet
af AAU Innovation.

•
•

Endelig ansøgning primo 2016
Dialog med donatorer forår 2016

Aftale omkring tildeling af 500 – 1000m2 til etablering af
fysisk inkubatormiljø.

Eskild Holm Nielsen understøttet
af AU Innovation.

•
•

Udmøntning af mundtlig aftale
Udmøntning af m2 på tværs af AAU’s campus

Udvikling af fundraising-strategi, til at supplere og
videreudvikle indsatsen.

Fundraising og projektledelse
understøttet af AAU Innovation.
Samarbejde med faglige miljøer
omkring decentrale indsatser.

•
•
•

Udvikling af strategi
Udvikling af delansøgninger
Bevilling af ansøgninger

Dialog med institutter omkring ressourceallokering til
understøttelse af iværksætteri. Herunder institutternes
medfinansiering.

Respektive dekaner understøttet af
AAU Innovation.

•
•

Institutaftaler omkring ressourceallokering
Decentrale mødesteder

Dialog med fakulteter og skoler omkring udvikling af
strategier for iværksætteri. Herunder udviklingsprojekter
omkring implementering af innovation/ entreprenørskab i
PBL.

Skole- og studielederkredsen
understøttet af ”Entrepreneurship
VIP-netværk” og PBL-akademiet.

•
•

Gennemførsel af udviklingsprojekt omkring PBL
og innovation
Udvikling af strategier

Igangsættelse af forskningsprojekter med henblik på at
undersøge effekt og udvikle instrumenter for samarbejde
med iværksættere og integration mellem forskning,
uddannelse og vidensamarbejde.

Udpegning af relevant(e)
fagmiljø(er).

•
•
•

Etablering af 2-3 postdoc.-forløb
Følgeforskning
Publikationer

Etablering af institutionelle partnerskaber med
nøgleinteressenter.

AAU Innovation, direktionen

•

Etablering af partnerskaber med private
erhvervsfremmeaktører(eks. Advokater og
banker)
Etablering af partnerskaber med
investeringsmiljøer

•
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Organisering af indsatsen

Interessenter og kommunikationsovervejelser

•
•
•

•

•

•

•
•

Overordnet ansvar: Eskild Holm Nielsen
Beslutningskompetence: Direktionen
Udførende ansvar: A) Startup og POC-projekt; projektleder ved AAU
Innovation; B) Dialog med skoler, institutter og fakulteter; varetages af en til
formålet nedsat arbejdsgruppe understøttet af AAU Innovation.
Fagligt bidrag: SEA + Kommercialisering, relevante fagmiljøer i relation til
effekt. Følgeforskning i øvrigt, de enkelte faglige miljøer omkring sparring
med den enkelte iværksætter, Entrepreneurship VIP-netværk i relation til
PBL-udviklingsprojekt, Karrierecenter i relation til mentorer og
alumneindsats, Teknisk Forvaltning i relation til fysiske miljøer. Nordjysk
Elitesport skal inddrages omkring udvikling af ”sport4player”-model for
iværksætterstuderende.
Øvrig involvering: Institutter, skoler og fakulteter, i relation til udvikling af
strategier for understøttelse af indsatsen. Desuden skal det offentlige
erhvervsfremmesystem og private interessenter(eks. Rådgivere og banker)
inddrages.
Implementeringsansvar: Direktionen
Opfølgningsansvar: Eskild Holm Nielsen

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Listning af væsentlige
interessenter
Studerende
VIP
Institutter
Skoler
Fakulteter
Lokale og nationale fonde
Ejendomsudviklere, som
eks. NOVI E/F
Erhvervsfremmeaktører
nationalt/ regionalt
Virksomhedsrettede
finansieringsprogrammer
Virksomhedspartnere
Statslige fonde
Forskningsfinansiering til
følgeforskning
IDA, DJØF, DM m.fl.
Dansk Industri
Innovationsmiljøer
Branche/
interessegrupper(som eks.
Dansk medicoteknisk
selskab)

Kommunikations- og
involveringsovervejelser?
•
•

•
•

•
•
•
•

Bud på hvorledes få de
væsentligste interessenter
”om bord”.
Dialog etableret med
væsentlige interessenter, og
positiv tilkendegivelse
indhentet omkring
finansiering.
Dialog med faglige miljøer
gennem institutterne.
Dialog med skolerne
gennem skolelederkredsen.
Etablering af PBLudviklingsprojekt.
Involvering af
entrepreneurship VIPnetværk.
Dialog med
studenterorganiseringer.
Markedsføring af unikt tilbud
til potentielle iværksættere.

4

