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I det københavnske gadebillede lokker frokostbeværtninger og studenterknejper med happy hour.
’Pizza ad libitum: 40 kr.’ eller ’2 øl koster 1 øl’, lyder de indbydende skilte. I øjeblikket skilter EU også
med happy hour. Ikke med billige Fassbier og buffeter. Men med flere forskningsmidler.
Med sine 50 milliarder euro fra 2007 til 2013 er EU’s 7. rammeprogram angiveligt verdens største
forskningsprogram, omtrent 60 procent større end 6. rammeprogram. Af samme årsag har KU blikket
stift rettet mod EU. Faktisk var vi sammen med dekaner og prodekaner til et tætpakket seminar i
Bruxelles for et par uger siden. Formålet var blandt andet at drøfte, hvad KU skal gøre for at få
indflydelse på EU’s forskningsprogrammer, og hvordan vi kan raffinere vores ’sugerørsteknik’. Det
ambitiøse mål er, at vi tiltrækker dobbelt så mange midler som i 6. rammeprogram hvor vi fik ca. 100
mio. kr. om året.
Undervejs havde vi møder med flere forskningspolitiske nøglepersoner, europaparlamentarikere,
landbrugskommissær Mariann Fischer Boel og generalsekretæren for de europæiske universiteters
interesseorganisation, EUA. Vi spurgte en højt placeret embedsmand fra Generaldirektoratet for
forskning om det 7. rammeprogram er lige så bureaukratisk som det 6, hvortil han lakonisk svarede:
”The red tape has turned pink.” Fortrøstningsfulde ord. Men desværre forventer vi ikke, at vores nye
forskerservice, som blandt andet skal hjælpe EU-ansøgninger på vej, vil blive helt arbejdsløs.
Men EU er ikke kun for gourmands, der bare ønsker at blive mættet af de mange nye forskningsmidler.
Der er også noget på menuen for gourmets og feinschmeckere blandt KU’s forskere. Det gælder særligt
Det Europæiske Forskningsråd (ERC) som EU’s forkvinde Angela Merkel officielt skød i gang den 27.
februar. ERC er indrettet efter amerikansk forbillede. Et uafhængigt Scientific Council bestående af 22
højagtede forskere skal udvælge projekter, hvor det altovervejende kriterium er excellence. I alt har de
ca. 7,5 mia. euro at gøre godt med. I første omgang har ERC valgt at gøre unge forskere til et særligt
indsatsområde. Programmet ’Starting Grants’ er således målrettet unge forskere der bedriver
fremragende forskning. Den første ansøgningsfrist er snublende nær, nemlig den 25. april. Se mere på
http://erc.europa.eu/.
ERC lyder altså som et slaraffenland for et kvalitetsbevidst KU, der også har konkrete strategiske
målsætninger inden for talentpleje. Men ERC kan også ses som et interessant politisk modtræk på et
stadig mere konkurrencepræget globalt forskermarked. Ifølge det tyske EU-formandskab står vi og
mangler 700.000 forskere hvis vi skal realisere Barcelona-målsætningen om at bruge tre procent af
BNP på forskning og udvikling. Måske kan ERC være med til at holde på vores unge talenter eller
lokke udenlandske talenter til Europa. Vi vil gerne tilskynde forskere på KU til at søge EU-midler. I
øjeblikket grubler vi over, hvordan vi kan skabe en håndgribelig incitamentsstruktur, så flere vil dukke
op til EU’s happy hour. Vi overvejer at garnere en godkendt projektansøgning med blandt andet ekstra
ph.d.-bevillinger.

Når alt er sagt, så er penge naturligvis ikke alt. Vi håber også, at flere KU-forskere vil have en interesse
i at deltage i EU-projekter for at styrke det internationale netværk og direkte forsker-til-forsker kontakt.
Præcis derfor drog vi også til Bruxelles. For KU kan ikke blive et af de absolut førende universiteter i
Europa uden at vi har et slagkraftigt netværk i Bruxelles.

