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Bergen Teknologioverføring deltar i EU-prosjekt som skal 
støtte valorisering av biovitenskap og helse 
 
 
Prosjektet, som har fått navnet UTILE, er opprettet for å utvikle en markedsplass på internett for 
valorisering av ikke-avsluttede prosjekter innen biovitenskap og helse.  
 
UTILE-prosjektet ble lansert på et møte med Europakommisjonens ledergruppe i Brussel 23.-
24. januar 2017. På møtet ble prosjektet formelt presentert for Europakomminsjonen av 
prosjektkoordinator Lieke Gerris (PNO Consultants) og prosjektleder Elsa Papadopoulou 
(Europakommisjonen). Europakommisjonens ledergruppe, ledet av Philippe Cupers (konstituert 
leder for enheten, strategi helsedirektoratet, DG RTD, Europakommisjonen), viste stor interesse 
for prosjektet.  
 
UTILE-prosjektet skal utvikle et online verktøy som skal bidra til å videreføre prosjektresultater 
fra FP7 Health and Horizon2020 SC1. Markedsplassen vil aktivt føre ‘innovasjonstilbydere’ og 
‘innovasjonsutviklere’ sammen, og dermed kombinere push-faktorer innen teknologi og pull-
faktorer fra markedet.  
 
De viktigste leveransene til UTILE-prosjektet er: 
• Evaluering av samtlige avsluttede FP7 Health and H2020 SC1-prosjekter; 
• Utvikle en UTILE-markedsplass på nett; 
• Utvikle en forretningsstrategi for innovasjon og prosjektstøtte; 
• Bistå med anbefalinger overfor Europakommisjonen. 
 
Bergen Teknologioverføring (BTO) er en av fem europeiske teknologioverføringskontorer som 
deltar i prosjektet.  Vi ser frem til å bidra i arbeidet med å utvikle UTILE-prosjektet og styrke 
mulighetene for valorisering av prosjekter innenfor  biovitenskap og helse. 
 
UTILE-prosjektet er finansiert av Europakommisjonen som en del av programmet European 
H2020 Research and Innovation Program og koordineres av PNO Consultants.  
 

For mer informasjon:  
Malgorzata Barczyk 
Forretningsutvikler, Bergen Teknologioverføring 
Telefon: 480 82 052 
e-post: Malgorzata.Barczyk@bergento.no 
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PNO og deres rolle i UTILE-prosjektet 

 

PNO Consultants B.V. 
(Nederland) 

Koordinator og ansvarlig for å lede UTILE-prosjektet. Spiller 
en viktig rolle i å lede evalueringsprosessen av 
teknologioverføring, valorisering-
/kommersialiseringsstøttestrategi og kommunikasjons- og 
formidlingsaktiviteter. 

 

CiaoTech S.r.l. (Italia) Leder for formidling, kommunikasjon og bærekraft og iherdig 
engasjert i utførelsen av  aktiviteter for å definere de totale 
funksjonelle og tekniske  spesifikasjonene, testing og 
fintilpasning av plattformen. 

 
Andre deltakere i UTILE-prosjektet 
 

 

Tech Transfer Summit Ltd 
(United Kingdom) 

Internasjonal plattform som knytter alle interessegrupper 
innen bioteknologi sammen på et tidlig stadium. 

 

Association of European 
Science & Technology 
Transfer Professionals 
(Nederland) 

Paneuropeisk forening for fagpersoner involvert i 
kunnskapsoverføring mellom universiteter og næringsliv. 

 

Ascenion GmbH (Germany) Teknologioverføringsorganisasjon for mange 
forskningsinstitutter, med et spesielt fokus på 
teknologioverføring innen biovitenskap. 

 

Karolinska Institutet 
Innovations AB (Sverige) 

Teknologioverføringsorganisasjon ved et av verdens 
ledende medisinske universiteter og Sveriges største senter 
for medisinsk akademisk forskning.  

 

Bergen Teknologioverføring 
AS (Norge) 

Teknologioverføringsorganisasjon som støtter ti 
forskningsinstitusjoner, med bred erfaring innen 
forretningsutvikling innen helsesektoren.  

 

Medical Research Council 
Technology (Storbritannia) 

Teknologioverføringskontor med omfattende erfaring innen 
oversetting fra akademisk forskning til kommersielle 
resultater.  

 

Europe Unlimited S.A. 
(Belgia) 

Støtteplattform for innovativt entreprenørskap over hele 
Europa, med bred erfaring med å fungere som link mellom 
forskning og utvikling og forretning. 

 

Innovation Engineering SRL 
(Italia) 

Spesialist innen design, utvikling og vedlikehold av 
avanserte IT-løsninger som støtter kunnskapsuthenting på 
nett.   

 

Europroject Ood (Bulgaria) En av de ledende konsulentselskapene i Bulgaria for 
opprettelse av europeiske prosjekter og ledelse med teknisk 
kunnskap om biovitenskap. 

 National Institutes of Health 
(USA) 

Teknologioverføringskontor ved NIH; den primære føderale 
aktøren som veileder og støtter grunnleggende, klinisk og 
overførbar medisinsk forskning i USA.  

 


