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Indsats Aktiviteter  Aktører 

9.1  
 
Der skal udvikles en plan for 
understøttelse af universitetets 
samarbejde med det omgivende 
samfund. Planen skal fremme 
integration mellem uddannelse, 
forskning og vidensamarbejde, f.eks. 
gennem fysiske, organisatoriske og 
virtuelle samarbejdsplatforme. Planen 
skal omfatte 
det organisatoriske/administrative 
set-up, et fokus på at kunne 
dokumentere effekten af 
vidensamarbejde. 

Etablere virtuel platform for vidensamarbejde til 
erfaringer, virkemidler, cases – et showroom.  
Styrke fysiske platforme ved at effektivisere set up for 
samlokalisering af eksterne på campus 
Styrke organisatoriske platforme ved at skabe overblik 
og koordinering mellem institutionelle styregrupper og 
fora med eksterne samarbejdspartnere.  
 
 

Overordnet ansvar: Eskild Holm 
Nielsen/Rasmus Antoft ift. dokumentation 
af effekt. 
 
Beslutningskompetence: Direktionen 
 
Udførende ansvar: Projektledere 
 
Fagligt bidrag: Tværfaglige projektgrupper, 
fakulteter, institutter, relevante 
forskningsfaglige miljøer skoler, Fælles 
Service, AAU Innovation & Forskningsstøtte.  
 
Øvrig involvering: Evt. eksterne 
interessenter i form af samarbejdspartnere, 
regioner, kommuner, virksomheder, 
organisationer. 
 

      Impl. ansvar: Ledelsessystemet 
 

Opfølgningsansvar: Eskild Holm 
Nielsen/Rasmus Antoft  

Forankre vidensamarbejde organisatorisk i ledelsen og i 
den faglige søjle. Optimere administrativ understøttelse 
ved at afklare services fra centrale enheder.  
 

Evaluere og dokumentere effekt af vidensamarbejde, 
best pracice. 
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9.2 
 
AAU’s iværksætteraktiviteter 
for studerende og 
medarbejderne skal øges. Der 
skal etableres et fleksibelt 
inkubatormiljø tilknyttet et 
program til understøttelse af 
bl.a. idégenerering, 
forretningsudvikling, 
prototyping, proof-of-concept-
udvikling osv. 
 

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

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 

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

Igangsættelse af indsats 
 

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

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

Dialog med fakulteter og skoler omkring udvikling af 
strategier for iværksætteri. Herunder 
udviklingsprojekter omkring implementering af 
innovation/ entreprenørskab i PBL. 
 
Igangsættelse af forskningsprojekter med henblik på at 
undersøge effekt og udvikle instrumenter for 
samarbejde med iværksættere og integration mellem 
forskning, uddannelse og vidensamarbejde 
 
Etablering af institutionelle partnerskaber med 
nøgleinteressenter 

 


