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kan stille spørgsmål og få kompetent sparring fra de 
deltagende videninstitutioner  
 

 Afklare hvordan private aktører og borgere kan engageres og 
mobiliseres i forhold til nye samarbejder og samskabelse 

 
  På baggrund af initiativer fra Styregruppen og projektledelsen 

være udfarende i forhold til applicering af ny viden på 
delprojekter 
 

 Være med til at identificere nye komplementære projekter, 
beskrive disse og medvirke til at disse igangsættes 
 

 I dialog med projektledelsen identificere, skabe og indstille 
egnede Ph. D.-stipendiater for Styregruppen 
 
 

Arbejdsform 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økonomi 

I udgangspunktet 24  arbejdsmøder (4 pr. år) med udgangspunkt i 
en foruddefineret dagsorden. Disse vil bestå af en kombination af 
virtuelle møder og fysiske møder der når det er muligt lægges i 
forlængelse af øvrige møder og netværksarrangementer i 
partnerskabet.  
 
De tre vidensinstitutioner udarbejder PDF markedsføringsmaterialer, 
der præsenterer deres respektive særlige forcer og kontakt-
oplysninger. Hver videninstitution præsenterer 4-5 særlige 
kompetencer/vidensområder de er særligt stærke på. Materialet 
placeres i Midtrum.   
 
Midtrum danner udgangspunkt for videndeling og erfaringsopsamling 
i projektet, herunder Videnkomiteens arbejde. 
 
Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og VIA University College 
medfinansiering er fastsat til 20 % af de direkte dokumenterede 
omkostninger i stedet for de sædvanlige 40 %. Den resterende del 
finansieres af Region Midtjylland. 
 
Der er samlet afsat kr. 2,4 mio. til Ph. D.er hen over de seks år. 
Disse midler kan finansiere op til 50 % af den samlede omkostning 
til Ph. D. forløbene.  
 
Ph. D. studiet skal defineres således, at de afsatte 2.4 mio. kr. ikke 
går til forskningsaktiviteter, men udelukkende til ikke-
forskningsaktiviteter, da dette er et krav fra EU Kommissionen. 
 
Ph. D. studerende ansættes for en 3-årig periode. De tre 
vidensinstitutioner drøfter i fællesskab egnede.  Ph.D. 
studier/projekter og indstiller herefter disse til godkendelse i 
Styregruppen. 
 



I fase 1 er følgende timer allokeret til de tre videninstitutioner: 
 
Aarhus Universitet: 399 timer, hvoraf 326 AC- timer bruges på 
rådgivning. Dagssatsen er på 400 EURO pr. dag.  
 
Aalborg Universitet: 399 timer, hvoraf 350 AC-timer bruges på 
rådgivning. Dagssats på 400 EURO pr. dag.  
 
VIA University College: 399 timer, hvoraf 375 AC-timer med en 
Dagssats på 400 EURO pr. dag.  
 
 

Sammensætning I fase 1 er Videnkomiteen sammensat som følger: 
 
 

 Navn Organisation 
 Anja Skjoldborg Hansen 

 
Aarhus Universitet 

 Birgitte Hoffmann Aalborg Universitet 
 

 Theis Raaschou Andersen 
 

VIA University College 
 

   
Videnkomiteen kan løbende suppleres af frivillige institutioner og 
med øvrige CV´er fra ovenstående tre institutioner.  


