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Pressemeddelelse: 

Styrket forskningssamarbejde mellem Danmark 

og Kina 

Danmarks Grundforskningsfond er i denne uge vært for et symposium om ”Rene-

wable Energy Technologies”, der har til formål at afklare potentialet for et fremti-

digt dansk-kinesisk forskningssamarbejde inden for forskning i vedvarende energi. 

 

Symposiet, der afholdes i København fra den 22. til 24. oktober 2008, er led i den sam-

arbejdsaftale Danmarks Grundforskningsfond har indgået med National Natural Science 

Foundation of China (NSFC) om sammen at yde støtte til fremragende dansk-kinesiske 

forskningssamarbejder gennem etablering af såkaldte ”virtuelle centres of excellence”.  

 

I alt deltager ca. 30 førende danske og kinesiske forskere i symposiet, hvor den nyeste 

viden inden for teknologi om vedvarende energi vil blive præsenteret og diskuteret.  

 

”Det er vores hensigt, at de næste dages symposium skal munde ud i et forøget og styr-

ket samarbejde mellem Danmark og Kina. Det handler for os om at følge de oplagte 

synergier til dørs, og bidrage positivt til at styrke et forskningssamarbejde mellem 

Danmark og Kina” siger Thomas Sinkjær, der er direktør i Danmarks Grundforsknings-

fond. 

 

”Forskning i vedvarende energi er helt nødvendig, hvis nogle af de udfordringer kloden 

står over for på energi- og klimaområdet skal løses. Vi ser et stort potentiale i at bidra-

ge til at bringe danske og kinesiske forskere sammen og glæder os i øvrigt meget over, 

at symposiet også har klima- og energiminister Connie Hedegaards bevågenhed, og at 

ministeren vil deltage i forbindelse med afslutningen af symposiet” fortsætter Thomas 

Sinkjær. 

 

Symposiet om vedvarende energi er det tredje, som NSFC og Grundforskningsfonden 

afholder. De to tidligere symposier har omhandlet henholdsvis cancerforskning og 

forskning i nanoteknologi. Begge disse symposier er blevet fulgt op af opslag om støtte 

til egentlige forskningssamarbejder. 

 

 

Yderligere information kan fås ved henvendelse til: 

Om symposiet og samarbejdet mellem Danmarks Grundforskningsfond og NSFC, kon-

takt: 

 

Direktør Thomas Sinkjær, e-mail: ts@dg.dk, telefon: 3318 1950, mobil 4028 9106 

 

Om programmet for symposium om vedvarende energi, kontakt: 

Forskningskonsulent Jeanne Meinholt, e-mail jm@dg.dk, 3318 1950 
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