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INDLEDNING
2007 har været et særdeles aktivt år for Netværksinstitutionerne såvel som for Netværket. Institutionerne
præsterede gode resultater og igen i år fremgik det af kommercialiseringsstatistikken for 2006, at danske
forskningsinstitutioner under Netværket fortsætter den optimistiske udviklingsproces fra de foregående år.
Faktisk var resultaterne så gode, at det gav genlyd i pressen, at dansk techtrans nu har større indtægter fra
handel med patenter, end udgifter på rettighedsbeskyttelse og professionel rådgivning.

Til understøttelse af denne udvikling har Netværket udbudt 59 arrangementer i 2007 for forskere og
techtransmedarbejdere. Arrangementer i ind- og udland som, for ca. 30 % vedkommende, helt eller delvist
har været arrangeret af Netværket og som dækker alt fra erfagrupper til internationale konferencer og
markedspladser. Yderligere har Netværket også taget initiativ og medvirket til at gennemføre en række
projekter fra bogudgivelser over drift af den nationale patentbørs til søsætning af det ambitiøse Nordic Tech
Trans Network. Netværket er også synligt internationalt, hvor vi er repræsenteret i Proton Europes, ASTPs
og TIIs bestyrelser og er blevet inviteret til Beijing, Cork og Bruxelles for at dele ud af den erfaring, vi har
gjort os herhjemme.

Forskningslandskabet har været under forandring: Universitetshospitalerne er lagt ind under regionerne efter
nedlæggelsen af amterne og en stor del af sektorforskningen er blevet fusioneret ind i universitetsstrukturen
med virkning fra 2007. En direkte konsekvens af dette er, at medlemsinstitutionerne under Netværket er
blevet større og færre, hvorfor Netværket nu består af 14 medlemmer.

I 2007 har 557 forskere og techtranspersonale deltaget i vores arrangementer, hvilket overgår tallene fra
2006. Der er i år nogle markante ændringer i fordelingen af deltagere på arrangementstyper. I 2007 havde vi
33 færre deltagere på arrangementer inden for ”kompetenceudvikling”, men 117 flere på arrangementer
inden for ”synliggørelse over for erhvervsliv” og ”internationale kontakter”. Dette modsvarer Netværkets
generelle udvikling fra at varetage overvejende juridisk/organisatoriske og nationale- til mere kommercielle
og globale perspektiver.

For Netværket selv blev 2007 også et skelsættende år og der blev brugt mange ressourcer på at sikre et nyt
organisatorisk ophæng for Netværket. Året blev en afslutning på Netværket som projekt og starten på
Netværket som en blivende størrelse i universitetsstrukturen, forankret under Rektorkollegiet. Det er vi glade
for og ser frem til at tilbyde vores medemmer den bedst tænkelige service i årene fremover.

På vegne af Netværket
Gert Balling, koordinator af det nationale netværk for teknologioverførsel.
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VISIONER OG INDSATSOMRÅDER

I ansøgningen af 1. december 2004 til Rådet for Teknologi og Innovation fremgik det, at det var en fælles
vision, inden for en tidshorisont på 5-10 år, at udvikle et stærkt professionelt miljø i Danmark. Det sker med
det mål for øje, at arbejdet med teknologioverførsel fra offentlige forskningsinstitutioner til erhvervslivet
bringes på niveau med tilsvarende aktiviteter i lande, vi sammenligner os med.

Midlet til at indfri denne vision er et landsdækkende forum, hvor offentlige forskningsinstitutioners forskere og
medarbejdere med ansvar for teknologioverførsel kan: opbygge viden, videreudvikle kompetencer, udvikle
metoder og udveksle erfaringer samt medvirke til at sætte dagsordenen for et styrket samarbejde mellem
offentlige og private virksomheder vedrørende kommercialisering af forskningsresultater.

Indfrielsen af denne vision søges opnået gennem aktiviteter (møder, kurser, konferencer, mv.), der afholdes i
hele landet. Medlemmerne deltager endvidere i internationale aktiviteter, blandt andet for at gøre
internationale erfaringer og viden tilgængelig for de danske institutioner og tech trans-miljøer.

Rammen for visionen er netværket – ”Det Nationale Netværk for Teknologioverførsel” – der professionelt
beskæftiger sig med teknologioverførsel på danske forskningsinstitutioner. Netværket sikrer, at
medlemmerne arbejder målrettet videre med at øge indsigt i og forståelse for de forretnings- og
markedsmæssige

vilkår,

der

gælder

i

erhvervslivet

og

medvirker

til

at

sikre,

at

de

kommercialiseringsmodeller, der egner sig bedst for den enkelte teknologi, bringes i anvendelse.

For at sikre en optimal udnyttelse af de nationale ressourcer, der er investeret og investeres i aktiviteter
inden for teknologioverførsel, har netværket fra og med sin opstart set det som sine væsentligste
målsætninger at bygge op om:
−

Kompetenceudvikling hos netværkets medlemsinstitutioner

−

Synliggørelse og profilering af teknologioverførsel fra den offentlige forskning over for erhvervslivet

−

Styrkelse af internationale kontakter

−

Formidling af gode eksempler

−

Medvirken til at tilvejebringe et grundlag for at træffe beslutning om oprettelse af fremtidige tech
trans selskaber, jf. lov nr. 483 af 9. september 2004

−

Fremskaffelse af grundlag for statistik over institutionernes ressourcer og resultater i arbejdet med
teknologioverførsel
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ORGANISATIONSOPBYGNING
Netværket er bygget op omkring sine medlemsinstitutioner og består organisatorisk af en Styregruppe, en
Arbejdsgruppe og et Sekretariat.

Styregruppen:
Styregruppen er sammensat af personer på øverste ledelsesniveau med ansvar for og indsigt i
teknologioverførsel. Styregruppen har til formål at sikre indfrielse af visioner og målsætninger. Styregruppen
har det overordnede faglige ansvar, herunder godkendelse af aktivitetsplaner, samt årlig rapportering til
Rådet for Teknologi og Innovation. Styregruppen afholder 2 årlige møder samt 2 ad hoc-møder fordelt på de
deltagende institutioner.

Styregruppen for Netværket består per ultimo 2007 af:
Formand:
AU:

Vicedirektør Søren A. Mikkelsen (Suppleant: )

SDU:

Rektor Jens Oddershede (Suppleant: )

DTU:

Afdelingschef Søren Hellener, Afdeling for Forskning og Innovation (Suppleant: )

KU:

Dekan Ulla Wewer, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (Suppleant: Dekan Niels O.
Andersen, Det Naturvidenskabelige Fakultet)

AAU:

Dekan Frede Blaabjerg (Suppleant: Sekretariatschef Niels Maarbjerg Olesen, AAUInnovation)

RH:

Stabsdirektør Joost Nielsen (Suppleant: Afdelingsleder Trine Winterø, Region Hovedstaden)

Arbejdsgruppen:
Arbejdsgruppen

består

af

repræsentanter

fra

tech

trans-kontorerne

på

de

universiteter

og

sektorforskningsinstitutioner, der har huset Patentkonsortierne suppleret med en repræsentant fra Aalborg
Universitet og en repræsentant fra universitetshospitalerne.

Arbejdsgruppen for Netværket består per ultimo 2007 af:
DTU:

Chefkonsulent Susanne Schultz (Suppleant: Specialkonsulent Danielle Arendes Weinreich)

AAU:

Specialkonsulent Nina Schjoldager (Suppleant: Fuldmægtig Per Marc Pedersen)

AU:

Sekretariatschef Ulla Salomonsen (Suppleant: )

RH:

Afdelingsleder Trine Winterø (Suppleant: Karin Jørgensen)

Risø:

Specialkonsulent Mikkel Svoldgaard Gadsbøll (Suppleant: Chefkonsulent Berit Moe Jensen)

KU:

Chef for teknologioverførsel Karen Laigaard (Suppleant: Specialkonsulent Mette Andrup)

SDU:

Specialkonsulent Bettina Dencker Hansen

Arbejdsgruppen behandler forslag til aktiviteter i samarbejde med Sekretariatet. Arbejdsgruppen udarbejder
på vegne af Styregruppen udkast til netværkets årsrapport.
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Sekretariatet:
Sekretariatet varetager opgaver for Styregruppen og Arbejdsgruppen. Netværkssekretariatet består af to
personer:

- Koordinator af netværket: Gert Balling
- Sekretær: Randi K. Petersen

Sekretariatet er placeret på DTU. Sekretariatet refererer i faglige forhold til Styregruppen. DTU har det
økonomiske og ledelsesmæssige ansvar for Sekretariatets drift. Sekretariatet varetager daglige opgaver og
er praktisk ansvarlig for de på side 3 nævnte aktiviteter.
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Arbejdsform
Styregruppen har afholdt 3 styregruppemøder (6/3, 29/8, 4/10). Arbejdsgruppen har i perioden afholdt 3
Arbejdsgruppemøder (5/2, 7/5, 13/9). Referater fra begges møder er vedlagt som bilag C1 og C2.
Derudover har Sekretariatet løbende haft korrespondance med såvel Arbejds- som Styregruppe samt afholdt
møder med de enkelte medlemsinstitutioner.
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REGNSKAB 2007 FOR DET NATIONALE NETVÆRK FOR TEKNOLOGIOVERFØRSEL:
UDGIFTER
Sekretariatsfunktion/personale samt
materiale/ kontorhold
1 stk. koordinator, 30 timers sekretær
Styregruppe/arbejdsgruppe

Kompetenceudvikling hos
konsortieparterne (
Udgifter fra 2006
22-23/1 Kursus i patentering og
kommercialisering for forskere.
6/2 Seminar omkring markedsføring og
licensering af forskningsresultater
28/2 + 1/3 2 x 1 erfagrupper som
opfølgning på salgsbasiskursusmodul
27/2 Erfamøde i sekretærnetværket
19-20/3 Hvordan får jeg et patent og
udnytter det?
28-29/3 Successful strategies for IP
protection and dealing with litigation costefficiently
11/4 FP7-Agreements, results and IPR
27/4 Business models for Intellectual
Property assts – Seminar – From Pools to
“Trolls”
30/4 Fra Universitet til Virksomhed
30/5 Patentering. Hvad kan du beskytte
hvordan
31/5 Erfa. Patentsekretærnetværket
8/6 FP7 Agreements
30/7 Patenterbarhed
24/8 Erfagruppe patentsekretærer
3/9 Kursus i databasesøgning
6/9 Erfagruppedag ”GO / NO GO” om
patentfiltrering,
kommercialiseringsstrategier og endelig
afslutning af ikke-rentable projekter.
11/9 Lost in translation?
4/10 Netværkets årsmøde
8/10, 5/11, 10/12 Kursus for
patentsekretærer- grundkursus for
patentadministratorer I II III
8/10 Koordinering og administration af
patentforløb
22/10 New US Patent practice
22/10 Koordinering og administration af
patentforløb
26/11 Viden 07
27/11 Erfa patentsekretærer
27/11 Konkurrenceret
4/12 Drafting Technology Licensing
Agreements
Kursus i økonomiforståelse

Budgetteret

Forbrugt
900.000,-

40.000,-

1.142.800,-

110.000,0,40.000,-

943.161,78

24.733,90

673.202,22
46.729,12
30.951,54
0,33.856,51
10.709,49
29.789,16

0,0,62.174,68

3.477,2.916,14.652,82
7.404,89
3.087,07
2.217,50
7.696,65
5.421,75
45.000,30.700,60.000,-

9.263,28
40.239,77.189,32

79.997,74
12.472,77
Afregnes 2008

50.000,-

380,50
0,2.513,75
43.607,05

20.700,-

65.936,69
0,-

0,-
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Kursusudarbejdelse i samarbejde med
CBS. 3 stk.
Patentseminarer 7 stk
Formidlingsmateriale og evt.
erfagruppedag om Conflict of interest
policies på institutlederniveau.
Kursus i Risikovurdering
Kursus i kommercialiserings strategier.
Kursus i selskabsstart for nyere
medarbejdere
Kursus i prisfastsættelse med underviser
fra LES International
Kurser i patentering og kommercialisering
for forskere. Østdanmark + Vestdanmark
Kursus ”7 steps to successful technology
marketing” ved Karen Hershey

Notat om US Law. Erstatningsret m.v.
Redskaber: opslagsbøger etc. til
medlemmer.
Blandet mødeaktivitet
Ekstra pulje til arrangementer som opstår i
løbet af 2007.
Synliggørelse og profilering af
teknologioverførsel overfor
erhvervslivet
Udgifter fra 2006
15/2 Regional training program – Building
Open Innovation Platforms in Bioscience
5-7/3 BIO Europe
28/2-2/3 IPTEC.
6-9/5 BIO USA
1/6 Tværfaglighed og Entrepreneurship
26/6 Innovation og Teknologioverførsel.
Debat hos DI
17-20/9 Creative Nation
22-23/10 Global Pharma R&D Summit
2007
10-11/10 Inspirational BIOTECH – And the
human factor UK-DK
8-9/11 German-Danish Company Mission
”Meet Nano-Berlin 2007”
9-11/11 BIO Advanced Business
Development Course 2007
12-14/11 BIO Europe
14/11 Seminar i samarbejde med DI.
29/11 Cleantech
Techtrans.dk + særlig opgradering og
ekstraopgaver
Tiltag i samarbejde med
Innovationsmiljøerne.

110.000,-

80.000,20.700,55.000,20.700,70.000,220.000,-

60.000,100.000,-

50.000,-

Udskudt til 2008
0,Udskudt til 2008
30.739,39
0,Er sat i gang. Udgiften afholdes
2008
0,Aflyst
0,Emne dækket af GO/NO GO
0,Gennemføres evt. 2008
0,Aflyst
0,Ikke afholdt 2007
0,Emne dækket af
Medlemsmødet, hvor Hersey var
oplægsholder
34.945,93
14.045,47
787,15
0,Delt ud på nye poster

946.100,1.296.563,14
-6.685,36
0,50.000,0,0,-

0,4.262,62
7.401,50
39.184,70
0,9.741,116.320,48
12.373,44

0,0,-

150.000,200.000,80.000,-

0,0,Afregnes 2008
Afregnes 2008
72.811,88
0,676.653,50
0,- Arbejdsgrupperne er ikke
færdige med bud på
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GTS-mødeaktivitet
Opsøgende virksomhed i forhold til smvkontakter. F.eks. Forskningens Døgn.
Kurset "Hvordan tænker virksomheder, når
de indgår i samarbejder/forhandlinger med
offentlige institutioner"
DI/Herning-Messe. Samlet stand-aktivitet
Media Planet
Techtrans-booklets
NTTN, særlige udgifter
2+1
Tilskud til universitetshosp.udgivelse
Blandet mødeaktivitet
Ekstra pulje til arrangementer som opstår i
løbet af 2007.
Styrke internationale kontakter
Udgifter fra 2006
ASTP samlet 2 x januar, maj, oktober
ASTP årligt medlemsgebyr 07
ASTP årligt medlemsgebyr 08
8-10/3 AUTM. Årlig medlemskonference.
6-8/6 Internationalization of Regional
Innovation + Boston
17-19/6 LES International
Transnational arbejdsgruppe:
- Mødeaktiviteter evt. værtsskab for møde.
ProTon medlemskab
Proton kurser, konferencer og møder.
Netværksoplæg, særlige udgifter
Blandet mødeaktivitet
Formidling af gode eksempler og
medvirke til at tilvejebringe et grundlag
for at træffe beslutning om oprettelse af
fremtidige tech-trans selskaber.
Udgifter fra 2006
Fortsættelse af arbejdsgruppe vedr.
techtransselskaber
Succeshistorier foto + udgivelse:
Blandet mødeaktivitet
Fremskaffe grundlag for statistik over
institutionernes ressourcer og
resultater i arbejdet med TT.
Udgifter fra 2006
Oversættelse af statistik
Udgifter til software/indsamling (Risø).
Blandet mødeaktivitet
Opsparing
I alt
INDTÆGTER
Kontingent fra medlemsinstitutioner
Bevilling
I alt beregnede indtægter
Balance

arrangementer. Udskudt til 2008.
14.768,19
63.000,75.000,180.000,90.000,-

58.100,751.250,350.000,90.000,59.000,30.000,50.000,79.250,22.500,70.000,-

0,0,Udskudt til 2008
165.057,16
45.132,1.863,95
31.640,88
100.000,5.197,50
839,70
0,Delt ud på nye poster
647.907,32
-6.247,98
272.692,23
88.294,93
87.533,75
102.867,19
13.457,62
29.396,31
0,Ligget stille
0,56.040,89
2.780,97
1.091,41

170.100,-

30.000,140.100,-

47.996,45
0,0,Ingen møder 2007
47.319,50
676,95

24.750,-

24.750,-

3.975.000,475.000,3.500.000,3.975.000,-

8.830,0,8.600,Afregnes 2008
230.332.605,19
3.975.000,475.000,3.500.000,3.975.000,0,-
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OVERSIGT OVER AKTIVITETER 2007.
I 2007 har der været taget en række initiativer, som med henblik på indfrielse af vision og målsætninger kan
rubriceres under følgende overskrifter: 1
−
−
−
−
−

Kompetenceudvikling hos netværkets medlemsinstitutioner
Synliggørelse og profilering af teknologioverførsel fra den offentlige forskning over for erhvervslivet
Styrkelse af internationale kontakter
Formidling af gode eksempler og medvirken til tilvejebringelse af et grundlag for at træffe
beslutning om oprettelse af fremtidige tech trans selskaber, jf. lov nr. 483 af 9. september 2004
Fremskaffelse af grundlag for statistik over institutionernes ressourcer og resultater i arbejdet med
teknologioverførsel

Kompetenceudvikling hos netværkets medlemsinstitutioner inden for landets grænser
Kurser, temadage, konferencer og erfa-grupper
Netværket udvikler/indkøber arrangementer i relation til kompetenceudvikling, hvilket skal sikre, at der til
stadighed er mulighed for at opbygge og udvikle de fornødne kompetencer hos nuværende såvel som nye
medarbejdere.

Målet er at skabe et tilstrækkeligt og interessant udbud af arrangementer:

1) der dækker de behov for kompetenceudvikling, som især TT-personalet efterspørger på såvel øvede
som ikke-øvede niveauer.
2) der dækker juridiske såvel som mere salgsorienterede perspektiver.
3) der inddrager medlemsinstitutionernes forskere såvel som eksterne aktører.
4) der evalueres for at opnå løbende kvalitetskontrol af egne og andres arrangementsudbud.
22-23/1: Kursus for forskere om patentering og kommercialisering
Se bilag A side 2
Tema: Kurset er en kort introduktion til problemstillinger, du som forsker kan komme ud for.
Målgruppe: Forskere på forskningsinstitutioner der også formodes at arbejde med patentering,
kommercialisering, innovation og teknologioverførsel
Vært: Rigshospitalet
Udbyder: CTTC
Undervisere: Legio
Tilmeldte: 8
Evaluering: ”Godt”
6/2: Seminar omkring markedsføring og licensiering af forskningsresultater
Se bilag A side 5
Tema: Samarbejde med IDEA/Flintbox
Målgruppe: Techtransmedarbejdere med interesse for virtuel markedsføring.
Vært: PVS
Udbyder: IDEA/PVS
Tilmeldte: 6
Evaluering:

1

AFLYST AF UBYDER

Initiativer bogføres under én kategori, men kan gøre fyldest inden for flere.
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27/2: Erfa. Møde i patentsekretærnetværket
Se bilag A side 6
Tema: generiske opfindelsesfamiler
Målgruppe: Sekretærer i netværket
Vært: DJF
Udbyder: Netværket
Tilmeldte: 8
Evaluering: ”Virkelig godt”
28/2 Salgserfagruppe
Se bilag A side 8
Tema: Opfølgning på salgsbasis
Målgruppe: Medlemmer af netværket, forskere og TT-medarbejdere som har været på salgsbasismodul
Udbyder: Netværket
Tilmeldte: Ca. 20 (pulje delt med 2)
Evaluering: ”Middel”/ ”Godt”
1/3 Salgserfagruppe
Se bilag A side 11
Tema: Opfølgning på salgsbasis
Målgruppe: Medlemmer af netværket, forskere og TT-medarbejdere som har været på salgsbasismodul
Udbyder: Netværket
Tilmeldte: Ca. 20 (pulje delt med 2)
Evaluering: ”Middel”/ ”Godt”
19-20/3 Hvordan får jeg et patent og udnytter det?
Se bilag A side 14
Tema: Muligheder i forbindelse med patentering
Målgruppe: Medarbejdere ved TT-kontorerne
Vært: PVS
Udbyder: PVS
Tilmeldte: 4
Evaluering: ”Godt”
28-29/3: Successful strategies for IP protection and dealing with litigation cost-efficiently
Sverige
Se bilag A side 18
Tema: Secure the protection of your inventions; maximize your patent portfolio and avoid costly patent
disputes
Målgruppe: Techtransmedarbejdere
Tilmeldte: 0
11/4 FP7 - Agreements, results and IPRs
Se bilag A side 28
Tema: FP7
Målgruppe: Medarbejdere på TT-kontorerne og forskere med interesse for FP7
Udbyder: Netværket
Tilmeldte: 33
Evaluering: ”Godt”/ ”Virkelig godt”
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27/4 Business Models for Intellectual Property Assets – Seminar - From Pools to “Trolls”
Se bilag A side 32
Tema: ’patent trolls’ – companies formed solely to acquire and exploit IP assets without the traditional
‘baggage’ of manufacturing and sales of products.
Målgruppe: Medarbejdere ved TT-kontorerne
Udbyder: PVS
Tilmeldte: 1
Evaluering: ”Godt”
30/4. Fra Universitet til virksomhed
Se bilag A side 91
Tema: Universitet-biotek-samarbejde
Målgruppe: Medarbejdere ved TT-kontorerne
Udbyder: Novozymes
Tilmeldte: 1
Evaluering: ”Godt”
30/5. Patentering. Hvad kan du beskytte hvordan.
Se bilag A side 35
Tema: Basic patentering
Målgruppe: Medarbejdere ved TT-kontorerne og forskere
Vært: PVS
Udbyder: PVS
Tilmeldte: 3
Evaluering: ”Godt”
31/5. Erfagrp. Patentsekretærnetværk
Se bilag A side 38
Tema:
Målgruppe: Patentsekretærer
Udbyder: Netværket
Tilmeldte: 8
Evaluering: ”Godt”
8/6 FP7 Agreements
Holland
Se bilag A side 41
Tema: The workshop will thoroughly analyse the Model Grant Agreement and how to make the best use of
the two model consortium agreements for EU projects
Målgruppe: Medarbejdere ved TT-enheder og forskere
Udbyder: Yellow Research
Tilmeldte: 5
Evaluering: ”Virkelig godt”
30/7. Patenterbarhed
Tema: Hvad er patenterbart
Målgruppe: Medarbejdere ved TT-enheder og forskere
Udbyder: PVS
Tilmeldte: 1
Evaluering: Mangler
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24/8. Erfagrp. Patentsekretærnetværk
Se bilag A side 44
Tema: Roadshows og opfindelser set fra opfinderens side
Målgruppe: Patentsekretærer
Udbyder: Netværket
Tilmeldte: 8
Evaluering: Mangler
3/9 Kursus i databasesøgning
Se bilag A side 45
Tema: nyhedsundersøgelser og kundesøgning
Målgruppe: Medlemmer af netværket, forskere og TT-medarbejdere.
Udbyder: Netværket
Tilmeldte: 4
Evaluering: ”Mindre godt”
6/9 GO / NO GO
Se bilag A side 48
Tema: Erfagruppe om filtrering af gode idéer, kommercialiseringsmetoder og nådesskud
Målgruppe: Medlemmer af netværket, forskere og TT-medarbejdere.
Udbyder: Netværket
Tilmeldte: 10
Evaluering: ”Middel”/ ”Godt”
11/9: Lost in translation?
Se bilag A side 52
Tema: Crash-kursus i interkulturel kommunikation
Målgruppe: Medlemmer af netværket, forskere og TT-medarbejdere.
Vært: Nationalmuseet
Udbyder: Netværket
Tilmeldte: 11
Evaluering: ”Middel”/ ”Godt”
4/10 Netværkets Årsmøde
Se bilag A side 57
Tema: Årsmøde
Målgruppe: Medlemmer af netværket, forskere og TT-medarbejdere
Udbyder: Netværket
Tilmeldte: 48
Evaluering: ”Godt”/”Virkelig godt”
8/10 Koordinering og administration af patentforløb
Se bilag A side 62
Tema: Overblik over de forløb der er tilknyttet en typisk patentering og de forbundne omkostninger
Målgruppe: Medlemmer af netværket, forskere og TT-medarbejdere.
Udbyder: Netværket
Tilmeldte: 8
Evaluering: ”Godt”
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8/10 Kursus for Patentsekretærer- Grundkursus for Patentadministratorer I
Se bilag A side 66
Tema: Basis-indføring
Målgruppe: Medlemmer af netværket, patentsekretærer.
Udbyder: Netværket
Tilmeldte: 5
Evaluering: Ikke afsluttet
22/10 New US Patent practice
Se bilag A side 69
Tema: US patent practice
Målgruppe: Medlemmer af netværket, forskere og TT-medarbejdere.
Udbyder: PVS
Tilmeldte: 1
Evaluering: ”Virkelig godt”
22/10 Koordinering og administration af patentforløb
Se bilag A side 71
Tema: Overblik over de forløb der er tilknyttet en typisk patentering og de forbundne omkostninger
Målgruppe: Medlemmer af netværket, forskere og TT-medarbejdere.
Udbyder: Netværket
Tilmeldte: 6
Evaluering: Mangler
5/11 Kursus for Patentsekretærer- Grundkursus for Patentadministratorer II
Se bilag A side 66
Tema: Basis-indføring
Målgruppe: Medlemmer af netværket, patentsekretærer.
Udbyder: Netværket
Tilmeldte: 5
Evaluering: Ikke afsluttet
26/11 VIDEN ’07
Se bilag A side 73
Tema: Konference om videnspredning
Målgruppe: Medlemmer af netværket, forskere og TT-medarbejdere
Udbyder: AAU
Tilmeldte: 0
27/11 Erfa Patentsekretærer
Se bilag A side 75
Tema: Patentprocessering
Målgruppe: Medlemmer af netværket, sekretærer
Udbyder: Netværket
Tilmeldte: 7
Evaluering: Mangler
27/11 Konkurrenceret
Se bilag A side 76
Tema: Konkurrenceret og statsstøtteret
Målgruppe: Medlemmer af netværket, forskere og TT-medarbejdere
Udbyder: Netværket
Tilmeldte: 23
Evaluering: Ikke afsluttet
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4/12 Drafting Technology Licensing Agreements
Se bilag A side 78
Tema: Practical advice on understanding, drafting, interpreting and using technology licensing agreements
Målgruppe: Medlemmer af netværket, forskere og TT-medarbejdere
Udbyder: Hawksmere/ Netværket
Tilmeldte: 15
Evaluering: Ikke afsluttet
10/12 Kursus for Patentsekretærer- Grundkursus for Patentadministratorer III
Se bilag A side 66
Tema: Basis-indføring
Målgruppe: Medlemmer af netværket, patentsekretærer.
Udbyder: Netværket
Tilmeldte: 5
Evaluering: Ikke afsluttet
Patentseminarer x 7
Tema: Roadshow på institutniveau med Patentagenter og syedlig techtrans-enhed
Målgruppe: Medlemmer af netværket, forskere og TT-medarbejdere
Udbyder: Netværket, Zacco og Ploughman og Vingtoft
Tilmeldte: Mellem 2 og 30. Anslået deltagerantal 15 per seminar.
Evaluering: evalueres ikke
Diverse:
Redskaber
Standardkontrakter på dansk og engelsk
Puljen af kontrakter og dertil hørende oversættelser er afsluttet med patent- og samejekontrakter.
Konkurrenderetsnotat
Konkurrenceretsnotat er afsluttet og en bredere formidlet udgave til techtrans-personale uden juridisk
baggrund er under udarbejdelse.
Fagbøger
Der er indkøbt forskellige fagbøger, som distribueres til medlemsinstitutionerne. Bl.a. Zwetsloot m.f.
Connecting Science and Society.

Andre samarbejder
Patentseminarer
Netværket har, i samarbejde med Zacco og Plougmann & Vingoft, sat 7 Patentseminarer op i år. De
introducerer på institutniveau til patentprocesser sammen med de lokale techtransenheder.
Studie af forbedring af arbejds-processer
CBS. I løbet af året har Netværket bidraget til studie af samarbejdet mellem virksomheder og
universitetsforskning inden for de tidligste opfindelsesstadier (”pre-project”).
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Nye kursussamarbejdspartnere
CBS/SDU efteruddannelse. Netværket er i færd med at udvikle kurser for techtrans-personale og forskere i
samarbejde med begge udbydere.
Senest igangsatte projekt
Conflict og interest. Netværket har indsamlet materiale fra medlemsinstitutionerne og der sammenskrives nu
en oversigtsartikel med links til de indsamlede dokumenter.

Sammenfatning
Sammenfattende kan man sige, at Netværket inden for Kompetenceudvikling hos netværkets
medlemsinstitutioner har formået at skabe et stort og varieret program af kompetenceudviklende tiltag. I alt
blev der, inden for denne kategori, opslået 34 arrangementer på kalenderen + 7 internationale. Flere
arrangementer har specialiseret profil og der udbydes derfor kun få pladser. Derfor har vi heller ikke
udregnet gennemsnitligt antal deltagere per arrangement. I alt et meget tilfredsstillende år hvor
arrangementerne inden for denne kategori har haft 370 deltagere og mange af arrangementerne har fået fine
skudsmål i evalueringerne. 2

2

Det skal her bemærkes, at det samlede antal deltagere på Netværkets udbud af arrangementer samlet er
steget fra 2006 - 2007. I denne kategori er der ca. 33 færre deltagere end i 2006, mens der er i de følgende
kategorier er ca. 117 flere deltagere end sidste år.
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Synliggørelse og profilering af teknologioverførsel fra den offentlige forskning over for erhvervslivet

Kurser og arrangementer
15/2: Regional training program – Building Open Innovation Platforms in Bioscience
Se bilag A side 82
Tema: Critical knowledge management and intellectual property management systems
Målgruppe: Medarbejdere ved TT-kontorerne
Udbyder: Scanbalt
Tilmeldte: 0
5-7/3 BIO EUROPE
Se bilag A side 84
Tema: Markedsplads
Målgruppe: Medarbejdere ved TT-kontorerne
Udbyder:
Tilmeldte: 1
Evaluering: Mangler
28/2-2/3 IPTEC. The International Marketplace and Conference for Technology Transfer
Professionals.
Se bilag A side 89
Tema: Markedsplads
Målgruppe: Medlemmer af netværket
Udbyder: IPTEC
Tilmeldte: 1
Evaluering: Mangler
6-9/5 BIO USA
Se bilag A side 94
Tema: Markedsplads
Målgruppe: Medarbejdere ved TT-kontorerne
Tilmeldte: 3
Evaluering: ”Godt”/ ”Virkelig godt”

Finland

Italien

Frankrig

USA

1/6 Tværfaglighed og Entrepreneurship
Se bilag A side 102
Tema: Hvordan viden på tværs af fagligheder skaber nytænkning til vækst og fremmer entrepreneurship
Målgruppe: Medlemmer af netværket: TT-medarbejdere og forskere
Udbyder: IDEA København og Øresund Entrepreneurship Academy
Tilmeldte: 0
26/6 Innovation og Teknologioverførsel
Se bilag A side 104
Tema: Debat hos DI om techtransenhedernes effektivitet
Målgruppe: Medlemmer af netværket, TT-medarbejdere
Udbyder: Djøf, DI
Tilmeldte: 7
Evaluering: Ikke evalueret
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17-20/9 Creative Nation
Se bilag A side 105
Tema: Eksportfremstød
Målgruppe: Medlemmer af netværket, forskere og TT-medarbejdere
Udbyder: Brancheorganisationerne/DI
Tilmeldte: 4
Evaluering: ”Godt” (ekstern evaluering)

USA

22-23/10 The Global Pharma R&D Summit 2007
Se bilag A side 108
Tema: Markedsplads
Målgruppe: Medlemmer af netværket, forskere og TT-medarbejdere
Tilmeldte: 2
Evaluering: Mangler

USA

10-11/10 Inspirational biotech- and the human factor UK-DK
Se bilag A side 110
Tema: matchmaking
Målgruppe: Medlemmer af netværket, forskere og TT-medarbejdere
Udbyder: UK Trade & Investment, Copenhagen Capacity, the IRC Innovation Network at DASTI, and
BioLogue
Tilmeldte: 0
16/10 Introkursus NTTN
Se bilag A side 113
Tema: Nordisk teknologioverførsels netværk.
Målgruppe: Techtransmedarbejdere i offentlig forskning og Industri
Udbyder: NTTN
Tilmeldte: 20
Evaluering: Ikke evalueret

Sverige/ Danmark

1/11 Introkursus NTTN
Se bilag A side 128
Tema: Nordisk teknologioverførsels netværk.
Målgruppe: Techtransmedarbejdere i offentlig forskning og Industri
Udbyder: NTTN
Tilmeldte: 12
Evaluering: Ikke evalueret

Finland

8-9/11 German-Danish Company Mission "Meet Nano-Berlin 2007"
Se bilag A side 114
Tema: Markedsplads
Målgruppe: Medlemmer af netværket, forskere og TT-medarbejdere
Udbyder: IRC
Tilmeldte: 0

Tyskland
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9-11/11 BIO Advanced Business Development Course 2007
Tyskland
Se bilag A side 117
Tema: Hands-on, advanced training from veteran business development professionals and legal advisers
using real world case studies
Målgruppe: Medlemmer af netværket, forskere og TT-medarbejdere
Tilmeldte: 3
Evaluering: Mangler
12-14/11 BIO Europe
Se bilag A side 119
Tema: Markedsplads
Målgruppe: Medlemmer af netværket, forskere og TT-medarbejdere
Tilmeldte: 3
Evaluering: ”Godt”/ ”Virkelig godt”

Tyskland

14/11 Seminar om samarbejde med DI
Se bilag A side 123
Tema: Samarbejde. Industri/off. Forskningsinstitutioner
Målgruppe: Medlemmer af netværket, forskere og TT-medarbejdere
Udbyder: Netværket/ DI
Tilmeldte: 40
Evaluering: ”Virkelig godt”
15/11 Introkursus NTTN
Se bilag A side 129
Tema: Nordisk teknologioverførsels netværk.
Målgruppe: Techtransmedarbejdere i offentlig forskning og Industri
Udbyder: NTTN
Tilmeldte: 20
Evaluering: Ikke evalueret

Norge

29/11 Cleantech
Se bilag A side 130
Tema: Kommercialisering af Cleantech
Målgruppe: Medlemmer af netværket, forskere og TT-medarbejdere
Udbyder: Labinnovator
Tilmeldte: 0
30/11 Introkursus NTTN
Se bilag A side 131
Tema: Nordisk teknologioverførsels netværk.
Målgruppe: Techtransmedarbejdere i offentlig forskning og Industri
Udbyder: NTTN
Tilmeldte: 20
Evaluering: Ikke evalueret

Island
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Diverse
Techtrans.dk / Patentbørs.dk
Hjemmesiden udvikles løbende. For at sikre en stabil hjemmeside og for at kunne håndtere de tekniske
udvidelser som løbende sker i forhold til såvel brugervenlighed og implementering af nye features,
opgraderes siden nu sysstemmæssigt. En opgradering som har vist sig nødvendig for f.eks. at kunne sikre
automatiske dataoverførsler fra patentbørsen, til f.eks. Flintbox og PVS’s virtuelle markedsplads.
Nyhedsbreve, se bilag B.
Idégrupper
2007 bød på fortsættelse af tidligere såvel som nye idégrupper:
DI: Samarbejdet udmundede i et større fællesarrangement på Holckenhavn slot den 14. november.
Innovatiionsmiljøer: Samarbejdet udmundede i oprettelsen af et fælles infosite med konkrete kontaktdata på
sagsbehandlere fra begge sider.
GTS: Der er nedsat to arbejdsgrupper som barsler med to forskellige arrangementer 2008.

Creative Nation NY
Netværket deltog i større eksportfremstød i NY i samarbejde med en række danske brancheorganisationer.
Creative Nation er et eksempel på et projekt, som ikke ejes af Netværket, men hvor Netværket har været
aktiv med at forme projektet, således at Netværkets institutioner fik en synlig platform. Rektor ved AAU, Finn
Kjærsdam, holdt oplæg på konferencen og Netværkets institutioner producerede folder der udlægger hvad
de enkelte institutioner kan tilbyde hvad angår sustainability.

Techtrans booklets
Netværket har arbejdet med en række publikationer i relation til teknologioverførsel. Tre booklets er under
udarbejdelse og den første er nu klar til distribution. Titlen er ”Technology Transfer and Economic
Development” og har indlæg fra Dr. Kevin Cullen, Director of Research & Enterprise, University of Glasgow
og Tom Hockaday, Managing director of Isis Innovation ltd., Oxford University.

Andre samarbejder
Koncepter for teknologioverførsel. Herunder tilskud til standmateriale til medlemsinstitutioner vedrørende DIarrangement samt støtte til medlemsinstitutioner som deltog på Herningmessen.

IRC. Netværket har iværksat udvidet samarbejde omkring matchmaking-arrangementer etc.

Sammenfatning
Sammenfattende kan man sige, at netværket i 2007 har formået at opfylde de forventninger, der har været
med hensyn til profilering over for erhvervslivet. Der blev søsat flere gode initiativer som bl.a. kan føres
tilbage til idégrupperne. Deres formål har været at afstedkomme projekter/arrangementer som smidiggør
techtrans-samarbejdet og det blev i 2007 til projekt med innovationsmiljøerne og et meget succesfuldt
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arrangement i samarbejde med DI. Der vil derfor blive fulgt op på disse tiltag i 2008. Der blev i alt opslået 18
arrangementer i 2007 indenfor denne kategori, hvoraf 13 er internationale. Flere arrangementer har
specialiseret profil og der udbydes derfor kun få pladser. Derfor har vi heller ikke udregnet gennemsnitligt
antal deltagere per arrangement. I alt deltog 64 forskere og techtranspersonale i arrangementer inden for
denne kategori, hvilket er langt flere end i 2006 3 og disse deltagere har vurderet arrangementerne højt under
evalueringen hvor den gennemsnitlige karakter har været ”Godt”.

3

I 2006 deltog 2 forskere og techtranspersonale i arrangmenter under denne kategori. I 2007 deltog 64.
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Styrkelse af internationale kontakter

24-26/1: ASTP: Fundamentals of Technology Transfer / Advanced
Se bilag A side 132
Tema: Indføring i teknologioverførsel
Målgruppe: Medarbejdere ved TT-enheder
Udbyder: Netværket/ASTP
Tilmeldte: 7
Evaluering: Mangler
8-10/3 AUTM Managing Success: A Balancing Act
Se bilag A side 135
Tema: Annual Meeting
Målgruppe: Medarbejdere ved TT-kontorerne.
Udbyder: AUTM
Tilmeldte: 9
Evaluering: Mangler

Irland

USA

30/5-2/6 ASTP Annual Conference. Best Practices in Transfer of Science and Technology
Se bilag A side 137
Tema: Universities as engines for regional and national economic growth.
Målgruppe: Medarbejdere ved TT-enheder og forskere
Udbyder: ASTP
Tilmeldte: 10
Evaluering: ”Godt”/ ”Virkelig godt”

Tyskland

6-8/6 Internationalization of Regional Innovation
Se bilag A side 141
Tema: Fokuserer på globale strategier for at sætte gang i videnskabsbaseret regional udvikling.
Målgruppe: Medarbejdere ved TT-enheder og forskere
Udbyder: Technopolicy Network
Tilmeldte: 1
Evaluering: ”Virkelig godt”

USA

17-19/6 LES
Se bilag A side 144
Tema: Annual Conference
Målgruppe: Medarbejdere ved TT-enheder og forskere
Udbyder: LES
Tilmeldte: 4
Evaluering: ”Middel”/”Godt”
27–29/6 Marketing Innovation- Routes to Success for Transfer Offices
Se bilag A side 148
Tema: To dages træningsevent om Marketing Innovation.
Målgruppe: Medarbejdere ved TT-enheder og forskere
Udbyder: Proton Europe
Tilmeldte: 5
Evaluering: ”Mindre godt”/”Middel”

Schweiz

Østrig

24

17-19/10 ASTP.
Se bilag A side 152
Tema: Industry Meets Academia
Målgruppe: Medarbejdere ved TT-enheder og forskere
Udbyder: ASTP
Tilmeldte: 14
Evaluering: ”Godt”

Italien

Diverse:
NTTN
Nordic Technology Network piloten er sat i søen med universiteter, forskerparker, større firmaer, SMEgrupperinger, patentagenter etc., baseret på knowledge pool software udviklet på Manchester Universitet.
NTTN har bl.a. medlemmer fra Karolinska Institutet Innovations AB i Sverige, Helsinki Universitet i Finland og
NTNU i Norge samt nordiske hæderkronede firmaer såsom Nokia, Statoil Hydro og Sandvik. NTTN er skabt i
samarbejde mellem Netværket og Øresund Science Region (ØSR). ØSR har ejerskab, mens Netværkets
koordinator har posten som Styregruppeformand. Samtlige nordiske lande har en styregrupperepræsentant.
Projektet er et 1-årigt pilotprojekt, betalt gennem NICe, der har bevilget 374.000,- Nkr. til formålet.
Hjemmesiden ligger som subsite under techtrans.dk: www.techtrans.dk/nttn.

Proton Europe
Netværket sidder i Proton Europes bestyrelse og har herigennem været aktiv, hvad angår anbefaling til
Kommisionen i form af ”September 2006 Draft Community Framework for State Aid for Research and
Development and Innovation” såvel som policy paper vedrørende anbefalinger til forbedringer af det
europæiske patentsystem, opsætning af kurser, konferencer samt erfaringsudveksling. Danske nyheder
oversættes og distribueres også over Proton Europes hjemmeside. Netværket har under Proton Europe bl.a.
givet oplæg for Kommissionen i form af repræsentanter for DG Research og DG Enterprice (GB).

EU Kommissionen
Netværkets koordinator er blevet udpeget som uafhængig ekspert og rapporteur ved EU Kommissionens
ekspertgruppe om ”Knowledge Transfer Metrics”. Arbejdet afsluttes 2008.

Netværksoplæg
Netværket har 2007 været inviterede oplægsholdere ved AURILs årlige konference i Irland (GB) samt ved
EU-Kina symposiet i Beijing 2007 (GB).
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Andre samarbejder
National Institute of Health NIH. Aftale indgået om internship.

Boston University. Netværket har støttet op om BU-projekt vedrørende sammenlignende biotek-studie af
Massachusets og Danmark. Der er endvidere et samarbejde mellem BU og Netværket, hvad angår
kommercialiserings-statistikken og der har været drøftelse af muligt 2-måneders fellowship på BU.

Netværket har stadig mere kontakt til de nordiske landes techtrans-miljøer. Både hvad angår
informationsudveksling generelt såvel som erfaringer med at opbyge et nationalt netværk.

Sammenfatning
Sammenfattende har der, under denne kategori, været megen aktivitet i 2007, både i form af udbud af
arrangementer samt et udstrakt samarbejde på tværs af grænserne. Netværket har haft slået 7
internationale arrangementer op i 2007 i form af internationale konferencer såsom ASTP, Proton Europe,
AUTM og LES, men regner vi de andre kategorier med, så har Netværket slået i alt 22 internationale
arrangementer op i 2007. 13 af disse arrangementer kan relateres til kategorien ”synlighed og profilering
over

for

erhvervsliv”,

mens

9

internationale

arrangementer

kan

relateres

til

kategorien

”kompetenceudvikling”. Flere arrangementer har en specialiseret profil og der udbydes derfor kun få pladser.
Derfor har vi heller ikke udregnet gennemsnitligt antal deltagere per arrangement. I alt har arrangementerne
inden for denne kategori haft 122 deltagere, hvilket omtrent er en fordobling i forhold til sidste år. 4
Deltagernes evalueringer af arrangementerne ligger overvejende på karakteren ”Godt”, men enkelte kurser
vil ikke blive genopslået.

Hvad angår synlighed over for erhvervslivet, har NTTN-samarbejdet været en meget håndgribelig succes,
med mere end 70 tilmeldte kontaktpersoner i offentlige forskningsinstitutioner og det private erhvervsliv over
hele Norden.

Hvad angår international indflydelse, er Netværket repræsenteret i Proton Europes, ASTPs og TIIs
bestyrelser. 5 F.eks. har Proton Europe-arbejdet såvel som udpegningen til Kommissionens ekspertgruppe
om kommercialiseringsstatistik i slutningen af 2007 betydet, at Netværket har fået konkret indflydelse på
Kommissionens arbejde omkring europæisk kommercialiseringsstatistik, bl.a. hvad angår medvirken til at
udforme fælles grundlag for indikatorer, spørgsmål, begrebsforståelse, etc.

Inden for denne kategori har Netværket i år haft et endnu større og bredere sortiment af internationale
konferencer og markedspladser og det er mærkbart, at også medlemsinstitutionerne finder disse tilbud både
relevante og tilfredsstillende.
4

Arrangementer i 2007 havde inden for denne kategori 122 deltagere i 2007, mens der i 2006 deltog 68.
Proton Europe (Gert Balling, Det nationale netværk), ASTP (Karen Laigaard, KU), TII (Niels MaarbjergOlesen, AAU).

5
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Formidling af gode eksempler og medvirken til tilvejebringelse af et grundlag for at træffe beslutning
om oprettelse af fremtidige tech trans selskaber, jf. lov nr. 483 af 9. september 2004
Udgivelser
”Fra idé til virkelighed - 12 forskerhistorier”. Bogen, som udkommer på både dansk og engelsk, er nu i layoutog oversættelses-fase. Pointen er at kaste lys på de mange positive samarbejdsprojekter mellem offentlige
forskningsinstitutioner og erhvervslivet. Hovedskribent er videnskabsjournalist Birgit Brunsted.
Udgivelsestidspunkt 2008.

Kampagne for øget synlighed og kendskab til teknologioverførsel
Der er ved udgangen af 2007 indgået aftale med firmaet ”2+1” om at støtte Netværket i en systematiseret
indsats hvad angår synlighed af såvel techtransområdet som de resultater, der skabes på de enkelte
institutioner. 2+1 leverer kommunikationsplatform, proaktiv og systematisk PR-indsats samt bistand omkring
enkelte arrangementer. Projektet løber af stabelen i 2007-2008.

Presse
Vi har haft en betydelig bedre pressedækning i 2007 end i 2006. Dels er Netværkets formand kommet til
orde i Børsen, dels fik komercialiseringsstatistikken en flot dækning i Berlingske Tidende med stort opsatte
og flere på hinanden følgende artikler. Yderligere har Netværket i samarbejde med ”Media Planet” fået
massiv tilstedeværelse i indstik i Børsen november 2007 samt efterfølgende dobbeltopslag om Patentbørsen
i Danfoss Ventures magasinet Lift off.

Der har også været enkelte negative ytringer, som dog ikke opvejer det positive billede vi har oparbejdet i
2007. Der koordineres med ”2+1” for systematisk branding i 2008 jf. ovenstående rubrik.

Sammenfatning
Sammenfattende berører denne kategori to aktiviteter. Hvad angår den første aktivitet, har Netværket ikke
haft møder i den arbejdsgruppe, som har indsamlet information til Styregruppen vedrørende erfaringer
omkring techtrans-selskaber. Hvad angår aktivitet for udbredelse af gode eksempler, kan man på den ene
side pege på, at den pressedækning der har været, nok er betydeligt mere omfangsrig og mere positiv end i
2006, men alligevel trænger til et løft. Det er det løft, som Netværket håber, at ”2+1” formår at give. Men når
det er sagt, er det dog værd at gøre opmærksom på, at Netværket også virker som kontaktpunkt for mange
af medlemsinstitutionerne, f.eks. når dagspresse, brancheorganisationsblade o.l. søger gode historier. Disse
historier har Sekretariatet ingen database over, men vi kan konstatere, at der i dagligdagen er langt flere
henvendelser fra journalister, som ønsker adgang til de historier, institutionerne ligger inde med end tidligere.
Yderligere er det også værd at bemærke, at Netværket, i kraft af sin synlighed, i stadig højere grad, såvel
nationalt som internationalt, inviteres til at deltage i projekter, konferencer og ekspertgrupper på baggrund af
det ry, dansk techtrans og Netværket har fået oparbejdet.
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Fremskaffelse af grundlag for statistik over institutionernes ressourcer og resultater i arbejdet med
teknologioverførsel

Statistikindsamling om patentering og kommercialisering
Netværkets samarbejde med Risø DTU om statistikindsamling er forløbet uproblematisk og de gode
resultater fra 2006, gav i 2007 gode muligheder for offentliggørelse af resultater i pressen jf. ovenstående.
Netværket har i år bistået FI med oversættelse af statistikken til engelsk, som der er international
efterspørgsel på.

Med placeringen i ProTon Europe og i Kommissionens ekspertgruppe om ”KT Metrics”, er det også
hensigten at deltage i og være med til at forme den europæiske kommercialiseringsstatistik. Den
internationale benchmarking er dels uomgængelig, men dels også en mulighed for at vurdere præstationer i
et bredere perspektiv og dermed give dansk offentlig forsknings teknologioverførsel en reel referenceramme.

På baggrund af de tilbagemeldinger, Sekretariatet modtog i forbindelse med indsamlingen 2007 samt det
kommende arbejde i Kommissionens ekspertgruppe, forventer Netværket at kunne bidrage til at forbedre
indsamlingen af statistisk materiale i samarbejde med FI for indsamlingen 2008.

Konklusion
Det er Netværkets opfattelse, at indsatsen i 2007 har skabt fremdrift og udvikling jfr. bevillingsskrivelsens
fastlagte mål. Vi har opslået 59 arrangementer med flere end 550 deltagere samt gennemført en række
relevante initiativer i forhold til medlemmernes behov. Netværkets funktion er fortsat betydelig og vigtig. I
forbindelse med den nye forankring under Rektorkollegiet, vil Netværket sørge for fortsat at videreudvikle og
understøtte den positive udvikling de kommende år.
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GODKENDT BUDGET OG AKTIVITETSPLAN 2008

UDGIFTER
Sekretariatsfunktion/personale samt materiale/
kontorhold
1 stk. koordinator
30 timers sekretær

Budgetteret for 2008: 900.000,-

Styregruppe/arbejdsgruppe
Budgetteret for 2008: 40.000,Kompetenceudvikling hos konsortieparterne
Budgetteret for 2008: 777.400,Kursus i juridisk engelsk baseret på casemateriale
samt internetopfølgning
Post licence management seminar
Kursus i økonomiforståelse
Kursusudarbejdelse i samarbejde med SDU/CBS. 23 stk.
Mediation. Kursus/workshop med advokat og
retsmægler Hans Boserup.
Kursus i konkurrenceret og statsstøtteret.
Medlemsmøde
Kurser i patentering og kommercialisering for
forskere. Østdanmark
Kurser i patentering og kommercialisering for
forskere. Vestdanmark
Kurset "Hvordan tænker virksomheder, når de
indgår i samarbejder/forhandlinger med offentlige
institutioner" Der skabes en række på 5 temamøder
Simon Barnes. Intensivt kursus i forretningsplaner.
Deltagelse af forskere + techtrans-medarbejdere
Ekstra pulje til arrangementer som opstår som følge
af ønsker efter budget er lagt
Synliggørelse og profilering af
teknologioverførsel overfor erhvervslivet
Techtrans.dk, patentbors.dk + opgraderinger
Kurser i samarbejde med DI
Tiltag i samarbejde med GTSerne
Money talks. Nyt koncept for nationale vc-pitchmøder
Creative Nation
Stand-støtte til messeaktivitet
Techtrans-booklets
IPTEC Markedsplads
PR-pulje
Ekstra pulje til arrangementer som opstår som følge
af ønsker efter budget er lagt

Budgetteret: 70.000,Budgetteret: 33.000,Budgetteret: 20.700,Budgetteret: 69.000,Budgetteret: 25.700,Budgetteret: 33.000,Budgetteret: 55.000,Budgetteret: 75.000,Budgetteret: 75.000,-

Budgetteret: 121.000,Budgetteret: 100.000,Budgetteret: 100.000,-

Budgetteret for 2008: 1.018.500,Budgetteret: 300.000,Budgetteret: 45.000,Budgetteret: 43.000,Budgetteret: 59.000,Budgetteret: 65.000,Budgetteret: 21.500,Budgetteret: 37.000,Budgetteret: 35.000,Budgetteret: 313.000,Budgetteret: 100.000,-
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Styrke internationale kontakter
ASTP. Samlede træningskurser og konferencer
ASTP årligt medlemsgebyr
Bio USA
Bio Europe
LES International
Technopolicy Network
Transnational arbejdsgruppe
ProTon medlemskab
Proton konferencer og møder.
Formidling af gode eksempler og medvirke til at
tilvejebringe et grundlag for at træffe beslutning
om oprettelse af fremtidige tech-trans selskaber.
Fortsættelse af arbejdsgruppe vedr.
techtransselskaber
Succeshistorier oversættes og udgives på engelsk
Fremskaffe grundlag for statistik over
institutionernes ressourcer og resultater i
arbejdet med teknologioverførsel.
Udgifter til software/indsamling (Risø)

Budgetteret for 2008: 483.500,Budgetteret: 120.000,Budgetteret: 90.000,Budgetteret: 59.000,Budgetteret: 39.000,Budgetteret: 38.500,Budgetteret: 25.000,Budgetteret: 10.000,Budgetteret: 42.000,Budgetteret: 60.000,-

Budgetteret for 2008: 85.000,Budgetteret: 18.000,Budgetteret: 57.000,-

Budgetteret for 2008: 24.750,Budgetteret: 24.750,-

I alt
Budgetteret: 3.329.150,-

INDTÆGTER
Kontingent fra medlemsinstitutioner
Bevilling
Opsparing
I alt beregnede indtægter

485.000,3.500.000,- 500.000,3.485.000,-

BALANCE
Udgifter i alt
Indtægter i alt
Balance

Budgetteret: 3.329.150,Budgetteret: 3.475.000,+ 155.850,-
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2007 MEDLEMSLISTE FOR DET NATIONALE NETVÆRK FOR TEKNOLOGIOVERFØRSEL
Medlemmer 2007
Københavns Universitet
Aarhus Universitet
Danmarks Tekniske Universitet
Syddansk Universitet
Aalborg Universitet
Roskilde Universitetscenter
Handelshøjskolen i København
IT-Universitetet i København
GEUS
Statens Serum Institut
Region Hovedstaden
Odense Universitetshospital
Aalborg Sygehus
Aarhus Universitetshospital

Kontaktpersoner kan slås op på techtranshjemmesiden:
http://www.techtrans.dk/viewPage.action?site=da_Admin&page=members
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