Invitasjon til FROKOSTMØTE
Lansering av ”DNV Nemko Presafe” &
NFR-finansiering av innovasjonsprosjekter
for norske bedrifter
Tid: Torsdag 24. november 2011, kl 08:00 –
10:00/12:00
Sted: Møterom VIA, Forskningsparken,
Gaustadalléen 21, 0349 Oslo
Kartlink til Oslo Medtech og Forskningsparken
Påmelding: Oslo Medtechs nettside klikk HER
innen onsdag 25. november kl 09:00.
Har du et innovasjonsprosjekt som du trenger finansiell støtte til? I
frokostmøtet 24. november informerer Norges forskningsråd (NFR) om den største
utlysningen noen gang til innovasjonsprosjekter i norske bedrifter innenfor rammen
av programmet Brukerstyrt Innovasjonsarena (BIA). Utlysningen er på 450 mill
NOK over 4 år, hvorav ca 70 millioner vil bli stilt til disposisjon i 2012. Søknadsfrist
er 15. februar 2012 kl 13.00. NFR orienterer også om andre relevante programmer
for norsk medtech næring. Les mer om BIA utlysningen på NFRs nettsider HER.
Det Norske Veritas (DNV) og Nemko har valgt Oslo Medtechs frokostmøte
som arena for lansering av sitt nye selskap DNV Nemko Presafe. Selskapet
vil være i operasjon fra 1. januar 2012, og skal fokusere på testing og sertifisering
av medisinsk teknologi og utstyr egnet for eksplosive omgivelser.

Program:
08:00

Enkel frokost og nettverking

08:30
08:35

Velkommen v/ Kathrine Myhre, CEO Oslo Medtech
Lansering: Det Norske Veritas + Nemko = A new Global testing
and certification company specialized in medtech
v/ Haakon Knudsen, General manager, Presafe AS
Aud Løken Eiklid, Medical Section Manager, Presafe AS
Spørsmål og diskusjon

09:00

Utlysning og søknadskriterier for Brukerstyrt Innovasjonsarena
(BIA): 450 millioner kroner til innovasjonsprosjekter i norske
bedrifter
v/ Eirik Normann, Avdelingsdirektør, Norges forskningsråd
Spørsmål og diskusjon

09:30

Andre finansielle virkemidler for innovasjon fra NFR: Nærings PhD, nye muligheter for bedrifter i FORNY , mm
v/ Eirik Normann
Spørsmål og diskusjon

10:00

Valgfritt: Partnering for BIA prosjekter og one2one møter med
Presafe. Avsluttes ca kl 12:00.
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Informasjon om tema og aktører
DNV Nemko Presafe = A new Global testing and
Certification Company specialized in Medtech
Presafe er et globalt selskap spesialisert innen sertifisering
og test av medisinsk utstyr og utstyr for bruk i potensielt
eksplosive omgivelser(EX). Selskapet tilbyr markeds-adgang
for kunders produkter gjennom en global tilstede-værelse
med effektive og pålitelige sertifiserings-, vurderings- og
opplæringstjenester basert på de viktigste internasjonale og
lokale standarder for kvalitet og sikkerhet.
Presafe AS lanseres på Oslo Medtechs frokostmøte 24.
november. Deltakere får anledning til å avholde one2one møter med Presafe etter
presentasjonen (se program). (Nettside under etablering).

Ekstraordinær stor utlysning til
bedrifter fra NFR!!
Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA)
lyser ut 450 millioner kroner over 4
år til innovasjonsprosjekter i norske bedrifter. Dette er tidenes største bedriftsutlysning fra NFR!!
BIA er en åpen konkurransearena der prosjekter fra ulike områder konkurrerer om
å få støtte på grunnlag av forskningskvalitet, innovasjonsgrad og verdiskapingspotensial. Prosjektene er initiert av næringslivet, og drivkraften ligger i bedriftenes
egne strategier og behov. Der det finnes et tematisk program i NFR som dekker
tematikken i ditt prosjekt, vil det bli henvist dit. De prosjektene som ikke fanges
opp av de tematiske programmene vil ivaretas av BIA. Søknadsfrist 15. februar
2012 kl 13:00. Les mer om BIA programmet HER – og BIA utlysningen HER.
Medtech og eHelse er relevant målgrupp for utlysningen. Kun bedrifter kan søke!
Nærings-ph.d. er en treårig forskerutdanning for doktorgradskandidater ansatt i
norske bedrifter. Kandidatene forsker på problemstillinger som har høy relevans for
bedriftene de jobber i. Bedrifter som inngår avtale om Nærings-ph.d. får et årlig
økonomisk tilskudd fra Norges forskningsråd som tilsvarer makismalt 50 prosent av
gjeldende stipendiat-sats i tre år. Pengene gis som prosjektstøtte til bedriften.
FORNY2020 gir muligheter for oppstartsbedrifter!!
FORNY 2020 skal bidra til økt verdiskaping ved å bringe forskningsresultater fra
offentlig finansierte forskningsinstitusjoner frem til markedet. Dette skjer gjennom
to ulike virkemidler; basisfinansiering av kommersialiseringsaktører (TTO/KA) og
verifiseringsmidler. I FORNY2020 er det åpnet for at nystartede bedrifter som helt
eller delvis er basert på immaterielle rettigheter fra offentlig finansierte forskningsinstitusjoner kan søke om FORNY verifiseringsmidler. Aktiviteter i verifiseringsfasen
kan være avklaring av anvendelsesmuligheter og markedspotensial, uttesting av
konsept, teknologi eller prototype, demonstrasjon, utvikling av forretningsmodell,
sikring av rettigheter eller etablering av kontakt med kunder og brukere.
Prosjektansvarlig og kontraktspartner for prosjekter med støtte fra FORNY2020 er
kommersialiseringsaktører som representerer offentlig finansierte
forskningsinstitusjoner.
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