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Att. Fonden til lægevidenskabens fremme 

A.P. Møllers Fond 

Vær med til at bidrage til denne generations forskerspirer! 

 

iGEM er en international anerkendt konkurrence i syntetisk biologi. Konkurrencen forløber over 8 

måneder for udvalgte studerende, der vil videreudvikle sig fagligt, og lære nye videnskabelige 

teknikker med udgangspunkt i syntetisk biologi. Formålet er at uddanne de studerende til at knytte 

grundforskning sammen med realiserbare projekter, og udtænke kreative løsninger på aktuelle 

problemstillinger, introducere studerende til selvstændig forskning, samt at skabe et bredt udenlandsk 

netværk i det videnskabelige samfund. Der bliver særdeles lagt vægt på, at gennemføre samarbejde på 

tværs af studieretninger. 

De engagerede studerende fra Syddansk Universitet bruger frivilligt 8 måneder på at designe, 

konstruere og udføre videnskabeligt arbejde. Dette arbejde vil forbedre vores muligheder for fremtidig 

arbejde, fremme vores videnskabelige kundskab, karrierer og samtidig sikre, at Syddansk Universitet 

har en stærk position i det fremadstormende felt syntetisk biologi. Vores vision er desuden at bane 

vejen for næste års iGEM på SDU. 

Alle vores aktiviteter i iGEM regi er baseret på frivilligt arbejde og økonomisk støtte fra 

imødekommende virksomheder, SDU og fonde. Værdien af vores aktiviteter er betydelig højere end de 

omkostninger der er forbundet årets iGEM konkurrence. 

Vi tillader os at ansøge A. P Møller Mærsk fonden om 50.000 kr., hvor støtten vil blive brugt til de 10 

studerendes rejseudgifter i forbindelse med deltagelse i konkurrencen, der afholdes i Amsterdam, den 

5.-7. oktober og hvis vi går videre, i Boston, USA d. 5.-7. november. Som tak vil der være mulighed for at 

jeres logo kan fremgå på vores hjemmeside og PowerPoint samt poster der vil blive vist på de 

internationale konferencer og på SDU. Det vil derudover gå til laboratorie udgifter.  

Totalt søger vi 280.000 kr. til iGEM 2012 samt til det videre fundament for videre iGEM virke på SDU. Der 

er endvidere søgt midler hos De Studerende i Centrum for 10.000 kr. Der vil blive søgt hos Tuborg 

Fondet, GN Store Nord Fondet samt FLS Industries for 75.000. 

For at Danmark fortsat kan opretholde konkurrenceevnen inden for forskningsverdenen, er der behov 

for at unge bliver iværksættere og dermed giver et vækstgrundlag for det danske samfund. I kraft af 

den viden, vi får igennem iGEM, og ved at få mulighed for at opleve det internationale erhvervsliv, er vi 

med til at skabe fremtidens nye generation af interdisciplinære forskere. 

Såfremt der skulle være spørgsmål til materialet eller ønsker om flere informationer, står iGEM holdet 

altid til rådighed. 

Med venlig hilsen 
SDU’s iGEM hold 2012 
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