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FORÅR EFTERÅR

Opslag i 2021

Naturvidenskabelig uddannelse 
og uformelle læringsmiljøer

Masterstipendier

Naturvidenskabelig uddannelse 
og uformelle læringsmiljøer

Styrkelse af STEM-fag på 
erhvervsuddannelser

Nytænkende kommunikation og debat 
om naturvidenskab og teknologi



Projektstøtte til naturvidenskabelig 
uddannelse og uformelle
læringsmiljøer

PROJEKT-
STØRRELSER

DKK 2–6 mio. 
op til 6 års varighed

FORMÅL
Fremme 

naturvidenskabelig 
almendannelse og styrke 

interesse, viden og 
kompetencer inden for 

naturvidenskab og 
teknologi blandt børn, 
unge og befolkningen i 

Danmark generelt

UDDELING
Op til DKK 

45 mio. 

DEADLINE
15. 

september



Indhold
Der kan søges om støtte til projekter inden for STEM-
undervisning, naturfagsdidaktisk forskning og oplevelser med 
naturvidenskab og teknologi i fritiden.

Eksempler: 

• Udvikling og implementering af metoder, materialer og 
ressourcer til STEM-undervisning og science-pædagogik

• Sciencekonkurrencer, talenttilbud samt aktiviteter, der er 
målrettet specifikke børne- og elevgrupper

• Udviklingsprojekter til kompetenceløft af lærere og 
pædagoger. Bemærk, at der kun kan søges om støtte til 
deltagelse i efteruddannelsestilbud, som er udviklet i det 
ansøgte udviklingsprojekt.
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Evalueringskriterier
Ansøgninger vil blive evalueret af Novo Nordisk Fondens Komite for Naturvidenskabelig Uddannelse og 
Formidling ud fra følgende kriterier:

• Projektets overensstemmelse med opslagets formål

• Ansøgers og ansøgerinstitutions kvalifikationer og kapacitet

• Projektets faglige kvalitet

• Relevans og vigtighed af det foreslåede projekt, og hvordan det bygger på eventuel eksisterende viden og initiativer

• Projektets plan, metode og gennemførlighed, herunder plan for evaluering og vidensdeling

• Forventet udbytte hos målgruppen og i form af vidensopsamling

• Eventuelle medansøgeres/samarbejdspartneres kvalifikationer og kapacitet

• Hvor relevant: forankring, originalitet, skalerbarhed og muligheder for national udbredelse

• Hvor relevant: forskningshøjde og forskningsmiljø.
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Projektstøtte til styrkelse af STEM-fag på 
erhvervsuddannelser (EUD og EUX)

PROJEKT-
STØRRELSER

DKK 100.000–5 mio. 
op til 5 års varighed

UDDELING
Op til DKK 

15 mio. 

9

FORMÅL
Bidrage til at styrke 
interessen for og 

kvaliteten af 
undervisningen i 
STEM-fagene på 

erhvervsuddannelserne

DEADLINE
15. 

september



Indhold
Der kan søges om støtte til projekter, som styrker kvaliteten af 
undervisningen inden for STEM-grundfag og de STEM-
relaterede dele af de uddannelsesspecifikke fag på 
erhvervsuddannelserne (EUD og EUX).

Eksempler: 

• Udvikling og implementering af metoder, materiale og 
ressourcer til STEM-undervisning

• Sciencekonkurrencer og talenttilbud samt aktiviteter rettet 
mod elever inden for de STEM-rettede erhvervsuddannelser

• Udviklingsprojekter til kompetenceløft af undervisere inden 
for STEM-grundfag og uddannelsesspecifikke fag med STEM-
indhold
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Evalueringskriterier
Ansøgninger vil blive evalueret af Novo Nordisk Fondens ad hoc komite for STEM-erhvervsuddannelser
ud fra følgende kriterier:

• Projektets overensstemmelse med opslagets formål

• Ansøgers og ansøgerinstitutions kvalifikationer og kapacitet

• Projektets faglige kvalitet

• Relevans og vigtighed af det foreslåede projekt, og hvordan det bygger på eventuel eksisterende viden og initiativer

• Projektets plan, metode og gennemførlighed, herunder plan for evaluering og vidensdeling

• Forventet udbytte hos målgruppen og i form af vidensopsamling

• Potentiale for at styrke den faglige kvalitet ved at involvere virksomheder som samarbejdspartnere

• Eventuelle medansøgeres/samarbejdspartneres kvalifikationer og kapacitet

• Hvor relevant: forankring, originalitet, skalerbarhed og muligheder for national udbredelse

• Hvor relevant: forskningshøjde og forskningsmiljø
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https://novonordiskfonden.dk/da/committees/komite-for-stem-erhvervsuddannelser/


Projektstøtte til nytænkende kommunikation 
og debat om naturvidenskab 
og teknologi

PROJEKT-
STØRRELSER

DKK 100.000–6 mio. 
op til 6 års varighed

UDDELING
Op til DKK 

25 mio. 

DEADLINE
15. 

september
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FORMÅL
at bidrage til engagement 

og interesse i 
naturvidenskab og 

teknologi samt facilitere en 
kvalificeret offentlig debat 
om naturvidenskabelige 

emner



Indhold
Der kan søges om støtte til projekter, der på kreativ og 
engagerende vis kommunikerer naturvidenskab og teknologi til 
ikke-videnskabelige målgrupper

Eksempler: 

• Samfundsrelevante problemstillinger inden for forskning, 
sundhed, teknologiudvikling, energiproduktion og klima

• Offentlig, faktabaseret og kritisk debat. Pålidelige kilder til 
naturvidenskabelig viden

• Videnskabsjournalistik og -dokumentarer, podcasts, 
animationsvideoer, foredrag, workshops, værkstedsaktiviteter, 
teater, festivaler, debatarrangementer

13om Projektstøtte til nytænkende kommunikation og debat naturvidenskab og teknologi



Evalueringskriterier
Ansøgninger vil blive evalueret af Novo Nordisk Fondens Komite for Nytænkende kommunikation og 
debat ud fra følgende kriterier: 

• Projektets overensstemmelse med opslagets formål

• Ansøgers og ansøgerinstitutions kvalifikationer og kapacitet

• Projektets faglige kvalitet

• Originalitet, relevans og vigtighed af det foreslåede projekt

• Skalerbarhed og muligheder for national udbredelse

• Projektets plan, metode og gennemførlighed, herunder plan for evaluering og vidensdeling

• Balance mellem mål, metode, målgruppe og ressourcer 

• Forventet udbytte hos målgruppen og i form af vidensopsamling

• Eventuelle medansøgeres/samarbejdspartneres kvalifikationer og kapacitet

Projektstøtte til nytænkende kommunikation og debat om naturvidenskab og teknologi 14

https://novonordiskfonden.dk/da/committees/komite-for-nytaenkende-kommunikation-og-debat/
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Hvem kan søge?

Ansøger skal: 
• i bevillingsperioden være leder eller 

projektansvarlig for projektet
• være forankret i en offentlig 

institution og/eller almennyttig 
organisation

• beskæftige sig med 
naturvidenskabelig uddannelse 
og/eller formidling i det danske 
rigsfællesskab



Hvordan søger man?
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ANSØGNING

Indsendes via Novo Nordisk Fondens 
ansøgningssystem – NORMA

SPROG

Ansøgninger skal skrives på dansk eller engelsk

ANSØGNINGENS INDHOLD*
• Information om ansøger samt evt. medansøgere
• Projektbeskrivelse 
• Budget



Information om ansøger(e)
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Projektbeskrivelse
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Indhold i en projektbeskrivelse

• Formål: Beskriv projektets formål samt hvordan 
det understøtter opslagets formål.

• Baggrund: Beskriv den eksisterende viden, som projektet bygger på, 
og det nye projektet bidrager med. 

• Aktiviteter og projektplan: Beskriv hvad I vil gøre og hvordan. Herunder skal indgå en beskrivelse af de 
enkelte aktiviteter, og hvordan de understøtter projektets formål.

• Evaluering: Beskriv det forventede udbytte af projektet og hvordan dette evalueres. Udbyttet kan evt. 
opsættes som succeskriterier. 

• Vidensdeling og forankring: Beskriv, hvordan det sikres, at den opbyggede viden og erfaring deles med 
andre og bringes i spil. 
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Budget

MAN KAN SØGE OM STØTTE TIL:
• Løn
• Drift
• Formidling
• Evaluering
• Administrationsbidrag (op til 5 pct.)

MAN KAN IKKE SØGE OM STØTTE TIL:
• Kommercielle formål
• Bygninger
• Overhead
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Budgetpost Description Value (DKK)

Salary – main applicant Projektleder (1 årsværk): Udvikling og afholdelse af masterclass og workshops 612.050

Salary – project employees at 
administrating institution Projektmedarbejdere (2 x 60 timer, 382 kr. per time): Afholdelse af masterclass 45.840

Subcontractor cost Grafisk design af hjemmeside. Ekstern leverandør. Tilbud vedlagt 35.000

Salary – substitute Frikøb af 5 gymnasielærere (75 timer per lærer til 300 kr. per time). Samarbejdspartnere. 112.500

Salary – substitute Vikardækning for 120 deltagende lærere under 2 dages workshop 345.143

Direct administrative expenses Personaleadministration, regnskab og revision (samlet administrationsbidrag op til 5% af 
samlet ansøgt beløb) 29.575

Operating expenses Indkøb af planter og kemikalier til laboratorieforsøg 35.000

Operating expenses Kontorartikler, telefon, digitale licenser, mødeforplejning 13.000

Equipment Vernier sensorer til måling af temperatur, tryk og CO2 (hovedansøgers organisation) 38.567

Event 1-dags masterclass for 24 udskolingselever. Forplejning og materialer 52.000

Conferences Konferencedeltagelse for 3 personer i Norden. Ophold og deltagergebyr 20.000



Kan man søge om løn til vikardækning?

• JA: til vikardækning eller frikøb af pædagog- og lærerkræfter til udvikling og/eller deltagelse i projekter?

• NEJ: ikke til vikardækning for lærere og pædagoger, som skal på kursus – med mindre kurset er udviklet 
som en del af projektet.
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Uddelinger

Aktuelle støtteområder –
Uddannelse og formidling 



Flere 
spørgsmål?
Brug ansøgningsvejledningen på hjemmesiden

Kontakt os:

Vedr. projektstøtte til naturvidenskabelig uddannelse 
og uformelle læringsmiljøer: Dilani Victor

Vedr. projektstøtte til styrkelse af STEM-fag på 
erhvervsuddannelser (EUD og EUX) &

Projektstøtte til nytænkende kommunikation 
og debat om naturvidenskab 
og teknologi: Sofie Hoxer
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