Motivering af Michael Breum Ramsgaard
Om prisen
DSEB’s Innovations- og Entreprenørskabspris er sat i verden for at hylde en institution eller
en person, som har gjort en særlig indsats for at styrke innovation og entreprenørskab inden
for enten de videregående uddannelser, de gymnasiale uddannelser eller
erhvervsuddannelserne i Danmark.
Prisen er geografisk funderet uden for hovedstadsområdet ud fra et ønske om at tiltrække,
udvikle og fastholde de dygtigste i dette område.
Prisen er på 100.000 kr.
Om årets prisvinder
Årets Innovations- og entreprenørskabspris går i år til Michael Breum Ramsgaard (MBR).
Michael er en vaskeægte ildsjæl, der hver dag lægger en ekstraordinær indsats for at styrke
innovation på Ernæring- og Sundhedsuddannelsen på VIA University College.
Michaels indsats har gjort en forskel på alle niveauer af uddannelsesmiljøet på VIA
University College. Med sine internationale initiativer har Michael skaffet globale kontakter
til uddannelsen, og herhjemme arbejder Michael for at fremme et fagligt miljø, hvor
efteruddannelse og forskning tænkes i innovative baner. Michael har også sat sine
fingeraftryk på de studerendes og undervisernes kompetencer i læringen inden for
innovation og entreprenørskab, både med udviklingen af nye fag og ved at understøtte de
studerendes opstart af egne virksomheder.
Michael gjorde et stort indtryk på priskomiteen - i særdeleshed fordi Michael er et godt
eksempel på, hvor stor forskel en enkelt engageret person kan gøre for at igangsætte
innovative projekter og få dem ud over rampen med endog rigtig god effekt.
Michaels indsats er så meget mere imponerende, når man tænker på, at entreprenørskab ikke
traditionelt står så stærkt i professionshøjskolesektoren – og det vidner om en vigtig evne til
nytænkning og vilje til at gøre en konkret forskel.
Priskomiteen ønsker at belønne Michaels indsats, fordi innovation ikke sker af sig selv, men
kræver engagement og initiativ. Og sundheds- og ernæringsområdet er en vigtig del af den
danske velfærd, hvor en bedre og mere innovativ opgaveløsning har stor betydning for
samfundet som helhed.
Samlet set har Michael skabt fantastiske resultater i et miljø, hvor innovation ikke er
hverdagskost, og Michael er på den baggrund en meget værdig vinder. Derfor var det svært
for priskomiteen ikke at tildele Michael dette års Innovations- og entreprenørskabspris.
Desværre er Michael ikke i landet i disse dage, men befinder sig i New Zealand. I stedet har
han allieret sig med sine to gode kolleger, Marie Ernst Christensen og Mette Iversen, som
nu vil modtage prisen på Michaels vegne.
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