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Retningslinjer for brugen af NNF og Team Danmarks specialfacilitetsmidler i forbindelse 
med Team Danmark Innovationscentre. 

Ifølge bevillingsgrundlaget for støtten fra Novo Nordisk Fonden (NNF) til Team Danmark skal bevillingen 
sikre, at forskningen kobles tættere sammen med eliteidrætten. I den forbindelse er der bevilliget 50 mill 
dk til støtte til etablering af et antal Team Danmark Innovationscentre med faciliteter i bygningsværker, 
som er eksisterende eller helt eller delvist planlagt i forbindelse med en opgradering og renovering af 
eksisterende forsknings- og idrætsmiljøer. Med udgangspunkt i disse Innovationscentre, har bevillingen fra 
NFF bl.a. til formål at etablere et samarbejde om en fælles og sammenhængende teknologi-infrastruktur, 
hvor dyrt og unikt udstyr og faciliteter deles, udvikles og sættes i spil i et tværgående samarbejde mellem 
forskere og Team Danmark. 

Faciliteterne i forbindelse med Team Danmark Innovationscentre skal give muligheder for state-of-the-art 
trænings-, test-, monitorerings- og forskningsfaciliteter, således at både idrætsforskningen og 
mulighederne for præstationsoptimering tilgodeses og forbedres. Faciliteterne skal danne rammen om et 
fællesskab mellem eliteidrætten, Team Danmark og forskerne, med det formål at give atleterne de bedste 
muligheder for toppræstation.  

Der kan etableres faciliteter i forbindelse med Team Danmark Innovationscentre i hele landet med 
tilknytning til et forsknings- og/eller træningsmiljø. Der vil være særligt fokus på Hovedstadsområdet, idet 
hovedparten af de danske elitemiljøer er placeret der. Team Danmark Innovationscenter er opkaldt efter 
placering og/eller hovedfunktionen af den enkelte facilitet og navngives herefter.  

Centrene realiseres ved at fokusere på moderne, mobile og digitale løsninger, der er fleksible og 
udvider/forstærker eksisterende miljøer ved at sammentænke faciliteter, viden og ressourcer. Indholdet i 
de ny faciliteter skal derfor inkluderes i institutionernes eller bygningernes øvrige drift og ikke være 
afhængig af støtte på sigt fra Team Danmarks NNF-bevilling. Bidragene mellem parterne er således, at 
Team Danmark med NNF-bevillingen investerer i udstyr og apparatur, som institutionerne inkluderer i 
nytænkende rammer, hvis drift allerede er sikret eller bliver sikret i 2020. Institutionerne får derved en 
opgradering af udstyr til forskning, behandling og undersøgelse samt testning og Team Danmark sikrer sig 
med støtten retten til adgang til udstyret og personel, som betjener det, med henblik på optimering 
omkring eliteatleter. 

Med udgangen af 2020 skal Team Danmark fremlægge en strategi og plan for NFF omhandlende, hvorledes 
faciliteterne i forbindelse med Innovationscentrene skal etableres, hvilket indebærer at de involverede 
institutioner skal dokumentere, at rammerne for eksekveringen er på plads. Team Danmark vil i 2020 indgå 
i dialog om etableringsområder og muligheder med nedenstående institutioner og miljøer:  

• Københavns Universitet (NEXS)  
• Bispebjerg Hospital, Idrætsmedicin (København)  
• Team Danmark (Idrættens Hus/Brøndby)  
• Syddansk Universitet 
• Aarhus Universitet  
• Aalborg Universitet 

 


