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Danmarks Nationalbank markerer sit 200-års jubilæum i 2018 ved at støtte oprettelsen af to nationaløkonomiske professorater
Det overordnede formål med Danmarks Nationalbank er at bidrage til, at
Danmark har en robust økonomi. Det sker med fokus på tre områder:
Stabile priser, sikre kontanter og elektroniske betalinger og en generel
overvågning af stabiliteten i det finansielle system.
Danmarks Nationalbank ønsker at markere sit 200-års jubilæum den 4.
juli 2018 ved at støtte oprettelsen af to nationaløkonomiske professorater ved danske universiteter og handelshøjskoler. Formålet med støtten
er at styrke den nationaløkonomiske forskning i Danmark af relevans for
Nationalbankens formål og forbedre Nationalbankens muligheder for at
rekruttere højt kvalificerede medarbejdere med nationaløkonomisk baggrund.
Støtten vil tage form af to donationer til oprettelsen af et professorrat i
nationaløkonomi efter MSO-modellen ("professor med særlige opgaver").
Donationerne er tidsbegrænset til en 5-årig periode. Der er mulighed for
forlængelse med en 3-årig periode efter ansøgning. Nationalbanken vil i
tilfælde af en ansøgning om forlængelse vurdere, om der fortsat er behov for at styrke forskningen i Danmark på området.
Hver donation indebærer et årligt støttebeløb på 1 mio. kr., som kan anvendes til løn til den fuldtidsansatte professor samt dækning af institutionens omkostninger til lokaler, rejser, mv. i tilknytning til professoratet.
Det årlige støttebeløb forudbetales, og der foretages ikke pris- eller lønregulering af det årlige beløb.
Det vil være naturligt, at professoren får en særlig tilknytning til Nationalbanken, fx ved at fungere som vejleder for Nationalbankens ph.d.studerende og deltage i samarbejdsprojekter med Nationalbankens
forskningsenhed.
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Universiteter og handelshøjskoler i Danmark, som ønsker at komme i betragtning til en donation, bedes indsende en begrundet ansøgning herom til Danmarks Nationalbank på følgende mail:
kommunikation@nationalbanken.dk.
I emnefeltet i mailen anføres: "Ansøgning om donation til professorat".
Der kan højst indsendes én ansøgning per institution, og der vil højst blive tildelt én donation pr. institution. Frist for indsendelse af ansøgning er
den 17. oktober 2016.
Nationalbanken udvælger på baggrund af de indkomne ansøgninger to
institutioner, som hver får tildelt en donation. Udvælgelsen vil ske på basis af Nationalbankens vurdering af kvaliteten og kvantiteten af ansøgerinstitutionernes forskningsproduktion samt produktion af kandidater og
ph.d.'er på det nationaløkonomiske område, idet der lægges særligt
vægt på produktion af relevans for Nationalbankens formål.
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