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Vedrørende ansøgning om støtte til etablering af Studentervæksthus Århus 
 
 
Den fremsendte ansøgning er udarbejdet i overensstemmelse med de rammer, der 
blev drøftet på møde den 29. oktober 2008 på Aarhus Universitet med Ruth 
Bentsen og Bent Mikkelsen.  
På mødet blev det klart udmeldt, at der ikke er krav om medfinansiering i projektet 
fra universitetets side, hvorfor budgettet i projektet ikke afspejler de udgifter, som 
universitetet forventer selv at må afholde.  
 
Der må dog ikke herske nogen tvivl om, at Aarhus Universitet tillægger 
etableringen af Studentervæksthus Århus og samarbejdet med byens øvrige 
uddannelsesinstitutioner om brugen af huset meget stor betydning. Udgifter, som 
ikke er medtaget i ansøgningen, og derfor må afholdes af Aarhus Universitet vil 
bl.a. andrage følgende: 
 
Inventar/etablering af 40 projektarbejdspladser:  kr.  484.000 
Teknisk Infrastruktur og IT support  kr.  165.000 
Alarm og adgangskontrolsystem  kr.  231.000 
Indvielse    kr.   75.000 
Efteruddannelse af personale   kr.  100.000 
Rest af afskrivninger i regionalfondsansøgning kr     38.660 
 
I alt kr.     kr.1.093.660 
 
Endvidere må der forventes udgifter i forbindelse med studerendes benyttelse af 
laboratorier m.v. i de decentrale faglige miljøer på AU og ved de uddannelses-
institutioner der deltager med studerende. 
 
Håber hermed at have tydeliggjort, at Aarhus Universitet prioriterer etableringen af 
Studentervæksthus Århus højt og vil agere ansvarligt i forhold til total-økonomien i 
projektet. Endvidere vil vi arbejde med udviklingen af et koncept for videreførelse 
af aktiviteterne efter bevillingsperioden.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Flemming K. Fink 
Centerdirektør 
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