
Ansøgning om medfinansiering til ISIS Katrinebjerg II 
 
Alexandra Instituttet A/S søger hermed Vækstforum i Region Midtjylland om 
medfinansiering til ISIS Katrinebjerg II 
 
ISIS Katrinebjerg er et kompetencecenter etableret i september 2002 i regi af den 
jysk-fynske it-satsning. ISIS Katrinebjerg har til formål at skabe ny viden og nye 
løsninger inden for tre områder: 
 

 interaktive rum, 
 sundheds-it og 
 software 

 
byggende på et tæt offentligt/privat forskningssamarbejde. 
 
Der er etableret mere end 25 samarbejdsprojekter der alle har bidraget med nye 
innovative it-baserede produkter og services ligesom der er leveret 
forskningsresultater af høj international kvalitet. For en beskrivelse af de centrale 
projekter henvises til vedlagte statusrapport for ISIS Katrinebjerg, januar 2007. 
 
ISIS Katrinebjerg er oprindeligt finansieret med kr. 30 mio. fra staten af de såkaldte 
UMTS-midler, og Århus Amt og Århus Kommune har hver bidraget med ca. kr. 7,5 
mio. En forudsætning for finansieringen var, at der skulle skaffes privat 
medfinansiering for mindst kr. 15 mio. ligesom de deltagende forskningsinstitutioner 
(Aarhus Universitet og Arkitektskolen i Århus) skulle bidrage med mindst kr. 5 mio. 
Interessen fra erhvervslivet har været over forventning, så den samlede 
erhvervsfinansiering bliver på mindst kr. 50 mio. og universiteternes bidrag bliver på 
ca. kr. 16 mio. Dvs. det samlede budget ender på ca. kr. 116 mio. Tabel I viser det 
oprindelige og det endelige budget. 
 

Samlet 4-årig finansiering budget realiseret
VTU 30 30 
Århus Amt & Kommune 15 15
Forskningsinstitutioner 5 16
Erhvervslivet 15 50
I alt 65 111

 
Tabel I. Budget for ISIS Katrinebjerg I - mio. kr. 

 
Rådet for Teknologi og Innovation under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og 
Innovation har besluttet at bevilge midler til at videreføre de jysk-fynske 
kompetencecentre som regionale ikt-kompetencentre. I den forbindelse er der fra RTI 
bevilget kr. 5,75 mio. for perioden 2006-2008. Det er en forudsætning for den 
statslige medfinansiering at den lokale medfinansiering for 2006-2007 udgør 75 % af 
det samlede budget og for 2008, 80 %.  Rådet skal senest d. 1. maj 2007 have en 
bekræftelse på den lokale medfinansiering. Det kan endvidere bemærkes, at der i 
aftalen med RTI indgår flg. formulering: "I perioden 2007-2008 vil ISIS Katrinebjerg 
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II bl.a. fokusere på at opnå en øget videnspredning i områder langt fra de traditionelle 
ikt-videninstitutioner". 
 
Mht. det faglige indhold så er det hensigten at igangsætte forsknings- og 
udviklingsprojekter i stil med dem der er gennemført i ISIS Katrinebjerg og inden for 
de tre nævnte indsatsområder. Og det er ligeledes hensigten at den overvejende del af 
de deltagende virksomheder skal være lokaliseret i områder langt fra de traditionelle 
ikt-videninstitutioner.  
 
I forslaget til budget for ISIS Katrinebjerg II er det hensigten at mindst 50 % af 
udgifterne til et givet projekt kommer fra de deltagende virksomheder, og den øvrige 
lokale medfinansiering fra Region Midtjylland, kommuner i regionen samt 
forskningsinstitutioner (Aarhus Universitet og Arkitektskolen i Århus).  
Budgetforslaget er angivet i tabel II (Bemærk at bevillingen fra VTU for 2007 formelt 
set er fordelt med kr. 1 mio. i 2006 og kr. 2,750 mio. i 2007, men der har ikke været 
igangsat aktiviteter i 2006) 
 

  2007 2008 I alt 
VTU 3,750 2,000 5,750 
Region Midtjylland  1,625 1,250 2,875 
Aarhus Universitet 1,250 1,250 2,500 
Alexandra Instituttet & virksomheder 5,900 6,000 11,900 
I alt 12,525 10,500 23,025 
    
Lokal medfinansiering 8,775 8,500 17,275 
VTU medfinansiering i % 29,94% 19,05% 24,97% 

 
Tabel II. Budget for ISIS Katrinebjerg II 

 
For ISIS Katrinebjerg I var der en ligelig medfinansiering mellem Århus Amt og 
Århus Kommune. For ISIS II gælder, at det primære fokus er virksomheder der er 
placeret langt fra traditionelle videninstitutioner, dvs. uden for Århus Kommune, og 
hensigten er derfor at finde virksomheder placeret andre steder i Region Midtjylland. 
 
Vi ansøger derfor Region Midtjylland om støtte til ISIS Katrinebjerg II på  
 

kr. 2,875 mio. 
 

fordelt med kr. 1,625 i 2007 og kr. 1,250 i 2007. 
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