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Formålet med indsatsen Hvordan vil vi se fremdrift og effekt? 

 
• Tidlig igangsættelse af Science and Innovation Hub: Fokus på 

iværksætteri af SIH, hvilket vil tillade afprøvning af indretning, 
processer og dynamikker, for at sikre den bedst mulige opstart af 
SIH, når bygningen er klar, og koncepter for decentrale hubs. 
Gennem indsatsen skal der etableres flere decentrale 
inkubatormiljøer i nærhed til faglige miljøer. 

• Aktiviteten retter sig mod visionselementerne vedrørende 
”uddannelse af fremtidens studerende”, og ”attraktiv 
samarbejdspartner”. 
 

• AAU Proof of concept program:  Aktiviteten vil sikre, at AAU i højere 
grad udnytter sit potentiale for at etablere forskningsbaseret 
innovation, spin-outs og arbejdspladser. Overordnet skal der 
etableres et system ,der tillader, at flere tidligere forskningsresultater 
kan afprøves for kommercielt potentiale. 

• Aktiviteten retter sig mod visionselementerne vedrørende 
”fremragende forskning” og ”attraktiv samarbejdspartner”. 

 

  
• Etablering af decentrale inkubationsmiljøer i Aalborg, 

København og Esbjerg. 
• Model for samarbejde på tværs af decentrale hubs, 
• Model for samarbejde mellem AAU Innovation og 

fakulteter for udvikling af decentrale hubs. 
 
 
 
 

• Etablering af AAU POC program, med definerede 
ansøgnings- og proceskriterier 

• Øget antal indberetninger til AAU Innovation 
• Øget antal spin-outs, med forventet 20 spin-outs i 

strategiperioden, 
• Øget antal mentorer og erhvervsprofiler engageret i 

kommercialisering på AAU. 
• Øget kommercialisering af forskningsbaserede ideer fra 

alle hovedområder. 

Øvrige kommentarer og ideer i forbindelse med indsatsen? 

• Indsatsen er en væsentlig del af at skabe en helhedsorienteret indsats for iværksætteri på AAU. Indsatsen binder udviklingen af det 
fysiske inkubatormiljø sammen med understøttende programmer for udviklingen af innovation og iværksætteri for både ansatte og 
studerende. Samtidig skal indsatsen koordineres med udvikling af alumne- og mentorindsatsen, og med udviklingen af studiemiljøet 
på AAU. 
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Hovedaktiviteter og delopgaver (evt. faseopdeling af indsats) Milepæle 

 
• Tidlig igangsættelse af Science and Innovation Hub:  
• Endeligt design og indretning af inkubator i FIB 11. 
• Identifikation af  attraktive fysiske lokationer i Aalborg, København og 

Esbjerg i samarbejde med fakulteterne. 
• Design og indretning af miljøer, og udvikling af plan for 

sammenhængskraft på tværs af miljøerne, herunder beskrivelse af 
fagligt ophæng i det lokale faglige miljø. 

• Opstart af hubs, og løbende afprøvning og test af processer og 
aktiviteter.  

• AAU Proof of concept program: 
• Udvikling af kriterier for tildeling af POC-midler i samarbejde med 

SRFI 
• Opsætning af eksternt evalueringspanel til udvikling af POC-projekter 
• Dialog og aftaler med fakulteter om medfinansiering af POC-projekter 
• Løbende ansøgningsrunder for fagmiljøerne 
 

  
• Aftaler med alle fakulteter 

om decentrale hubs. 
• Udvikling af 

markedsføringsmateriale 
• Opstart af hubs, og første 

arrangementer 
• Model for samarbejde på 

tværs af hubs. 
 
 

• Etablering af eksternt 
panel 

• Aftaler med alle fakulteter 
om medfinansiering 

• Øget antal indberetninger 
og spin-outs 

Hvornår er milepælen 
opnået? 
• Oktober 2017 

 
• December 2017 

 
• Februar 2018 
• Marts 2019 

 
 
 

• Oktober 2017 
 

• Oktober 2017 
 

• Juli 2020 

Afhængigheder til andre indsatser? Forslag til tidspunkt for igangsætning og afslutning 

•  Tidlig igangsættelse af Science and Innovation Hub:  
• Indsats 8.1 om studiemiljø og indsats 10 om identitet og 

kommunikation 
• AAU Proof of concept program: 
• Indsats 1 og 2 om forskning  

 

Start: primo 2018 
- Indledende aktiviteter 

løbende i 2017 
- Opstart af aktiviteter 1/1 

2018 

Slut: 2021 
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Organisering af indsatsen Interessenter og kommunikationsovervejelser 

 
• Overordnet ansvar: EHN + SDAM 
• Beslutningskompetence: Direktionen 
• Udførende ansvar: A) AAU Innovation 
• Fagligt bidrag: SRFI , CAS og faglige miljøer der arbejder med 

udvikling af læringsmiljøer 
• Øvrig involvering: Fakulteter 
• Implementeringsansvar: SDAM 
• Opfølgningsansvar: EHN og direktionen 
 
 

  
• Studerende 
• VIP 
• Eksterne 

samarbejdspartnere 
• Venture kapital og 

innovationsmiljøer 
• AAU Alumner 

 
 

Kommunikations- og 
involveringsovervejelser? 

 
• Indarbejde arbejde med 

Science and Innovation 
Hub i kernefortællingen 

• Løbende arrangementer 
for VIP, Studerende og 
virksomheder 

• PR arbejde omkring 
projekter i AAU POC 
Program 

Kritiske forhold og risici Forslag til mitigerende handlinger 

  
• Identifikation af attraktive, centralt placerede fysiske miljøer, hvor 

hubs kan indrettes. 
• Tiltrækning af erhvervsprofiler til deltagelse i evalueringspaneler 
• Opbakning i faglige miljøer til at opfordre studerende og ansatte til at 

arbejde med iværksætteri og innovation  

 
 Sikre opbakning i fakulteterne i udvælgelse af fysiske 

miljøer med tilstrækkelig synlighed og attraktivitet. 
 Sikre professionelt planlagte programmer 
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Uddybende beskrivelse af indsatsen 

 
• Se vedhæftede bilag; 

• Tidlig igangsættelse af Science and Innovation Hub 
• Proof of Concept program 
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