
 

 Danmarks Grundforskningsfond blev oprettet i 1991 som en uafhængig fond, der arbejder for at styrke dansk forskning inden for alle fagområder 

gennem større og længerevarende satsninger. Det sker først og fremmest gennem oprettelse af ’Centers of Excellence’ for 6-10 år, men fonden har 

herudover også iværksat en række særlige initiativer for at styrke internationaliseringen af dansk forskning. Læs mere på www.dg.dk 
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Med vedtagelsen af finansloven står det fast, at Danmarks 

Grundforskningsfond får en kapitaltilførsel på 3 milliarder kroner. 

Hermed bliver det muligt for fonden at støtte verdensklasse forskning 

frem til 2026/2027. 

 

Danmarks Grundforskningsfond har lykkedes med at udvikle et virkemiddel, 

der opstiller nogle rigtig gode rammer for fremragende forskning. De 

sprudlende forskningsmiljøer i fondens Centers of Excellence har nu gennem 

snart 25 år sat en internationale standard ved at levere banebrydende 

forskning i den absolutte verdenselite. Det belønnes nu med en kapitaltilførsel 

på 3 milliarder. 

 

Med kapitaltilførslen på 3 milliarder kroner kan fonden videreføre arbejdet med 

at sikre excellence i dansk forskning. Danmarks Grundforskningsfond vil i de 

kommende år fortsætte med det, den er god til og den vil videreudvikle sin 

fondsfunktion f. eks. ved at arbejde på i endnu højere grad at få alle talenter i 

spil i udviklingen af rammerne for den innovative, grundlagsskabende 

forskning, der er så vigtig for Danmarks fremtid. 

 

”Det er jo først og fremmest forskerne, der udfylder rammerne, der leverer 

resultaterne. Vi har udviklet en model, der har vist sig at stimulere deres krea-

tivitet, men det er i centrene, de nye ideer bliver udklækket. Vi vil hjælpe til 

med at sikre, at vi får det allerbedste ud af alle vores talenter på centrene”, 

siger fondens direktør, professor Thomas Sinkjær.   

 

At centrene leverer verdensklasse forskning blev 

senest dokumenteret i forbindelse med den 

omfattende, internationale evaluering, der fandt 

sted sidste år. Læs om evaluering af fonden her 

 

 

 

Danmarks Grundforskningsfond 

Holbergsgade 14, 1. sal 

DK-1057 København K 

 

Tel. +45 3318 1950 

Fax. +45 3315 0626 

E-mail dg@dg.dk 

 

www.dg.dk 

18. december 2014 

 

 

 

Yderligere information 

Professor Thomas Sinkjær  

Direktør  
E-mail: ts@dg.dk  

Tel.: +45 3318 1950  

Mobil: +45 4028 9106  

 

Professor Liselotte Højgaard  

Formand for bestyrelsen  
E-mail:Liselotte.Hoejgaard@regionh.dk  

Tel.: +45 3318 1950  

Mobil: +45 2753 8688 

 

 

 

 

“Tak til de danske politikere for jeres 

interesse og begejstring for 

forskning. I ved bedre end de fleste 

af verdens politikere, at forskning er 

en af de vigtigste byggesten, når vi 

påbegynder konstruktionen af 

morgendagens moderne verden” 

Liselotte Højgaard, bestyrelsesformand 

3 mia. til Danmarks Grundforskningsfond 

  

http://dg.dk/centers-of-excellence/
http://dg.dk/internationalt-panel-roser-dg/

