
ATV’s Science and Engineering projekt 

 
ATV’s Science and Engineering projekt har til formål at styrke Danmarks rolle og position 

som succesfuld Science and Engineering-region. 

Projektet er bygget op omkring en ambition om at skabe øget indsigt i og fortælle sam-

menhængende om Science and Engineerings (S&E) betydning for fremtidig velstand og 

velfærd i Danmark.  

Science and Engineering projektet vil bidrage til fælles videnopbygning og forståelse af, 

hvad det kræver at udvikle og være en af de stærkeste Science and Engineering-regioner i 

verden. Projektet skal tjene som vidensbase og forsyne beslutningstagere i virksomheder, 

på universiteter og samfundet i øvrigt med kvalificerede, solide og troværdige analyser og 

anbefalinger, der kommunikeres i årlige State of the Nation rapporter. På baggrund af ana-

lyserne igangsættes konkrete initiativer, der vil være direkte anvendelige og værdiska-

bende i virksomheder og vidensmiljøer.  

Samtidig er det et selvstændigt formål at synliggøre og dokumentere betydningen af Sci-

ence and Engineering – og de fagområder, der knytter sig hertil. Det skal bidrage til en ge-

nerel forståelse for samfundsmæssige investeringer, der støtter op om ambitionen om, at 

Danmark skal være en førende S&E region. Det skal medvirke til at øge rekrutteringen til 

de uddannelser, der er fundamentet for S&E-området. Og endelig skal projektet bidrage til 

udviklingen af et dannelsesideal, hvor teknologisk og naturvidenskabelig viden og kunnen 

er fundamentale elementer. 

Centralt i projektet står ønsket om at udbrede et nyt mind-set med fokus på Science and 

Engineering, og derfor vægtes kommunikation af projektets resultater højt og vil foregå lø-

bende, målrettet og gennem en vifte af forskellige kommunikationskanaler. Det er et mål, 

at projektet og State of the Nation rapporten anerkendes og opleves som et betydeligt og 

troværdigt referencepunkt i den offentlige debat.  

Projektet løber over en samlet 5-årig periode med projektstart den 1. september 2016. 

Projektet finansieres af en bred kreds af private fonde og universiteter. COWIfonden har 

støttet projektet med 500.000 kr. til projektets første to år. 

 


