NYHETSBREV 03/17

Mer info: www.mabit.no

MABIT ønsker å informere om prosjekter som har fått innvilget støtte til næringsrettet FoU.
MABIT er et regionalt næringsrettet FoU-program innen marin bioteknologi, og bidrar med støtte til næringsrettede FoU prosjekter i eller i
tilknytting til Nord-Norge.

MABIT har i styremøte 03/17 (01.09.2017) behandlet 4 søknader med et omsøkt beløp fra MABIT på totalt 2,5 MNOK.
Det ble vedtatt å støtte prosjekter med et samlet beløp på 440 000 NOK:
Søker

Samarbeidspartner

Prosjekt tittel

Populærvitenskapelig sammendrag

Norway Kingcrab Holding AS
Svein Ruud
sr@norwaykingcrab.no
90 59 31 05
Algenettverk Nord AS
Heidi Meland
heidi@kig.no
95 70 01 63

Møreforskning Ålesund
AS, Noodt & Reiding AS

Levende lagring, transport og omsetning av
reker

Prosjektet skal benytte kunnskap om teinefangst av reker samt artens
fysiologiske krav til å oppnå en kommersiell omsetning av levende reker til
konsum.

Algeverksted Lofoten – Workshop
makroalger

Søknaden gjelder tilskott til Algeverksted i Lofoten, for å bygge opp
kunnskapsgrunnlaget for dyrking av makroalger i nord.

Følgende sluttrapporter ble godkjent:
Prosjekteier

Samarbeidspartner

Prosjekt tittel

Populærvitenskapelig sammendrag

Norut AS
Myagmarsuren Sengee
myagmarsuren.sengee@norut.no
90 13 69 60

Norinnova AS

Heterobifunctional Prodrug Linkers: A
continuation study towards the
commercialization of MABIT-project BS0067

Det ble i dette prosjektet utført utfyllende kjemiske eksperimenter for å
kommersialisere de tidligere utviklede linkere, som kan brukes til å lage
antistoff-legemiddel konjugater (ADC).
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Søk støtte hos MABIT for å kvalifisere prosjektet ditt til et av forskningsrådets programmer.
Aktuelle programmer for MABITs prosjekter hos Forskningsrådet med utlysninger i 2018:
Trykk på navn for lenke til hvert program

•
•
•
•
•
•
•

HAVBRUK2
MARINFORSK
BIONÆR
BIOTEK2021 - Frist for å søke optimaliseringsmidler i 2018 er satt til 14. februar
FORNY2020
BIA (Brukerstyrt Innovasjons Arena)
HORISONT2020 – går nå inn i den siste delen av programmet, og det kommer nye arbeidsprogram og utlysninger fremover. I tillegg er pengesekken større enn
noen gang, og tidspunktet for å starte forberedelsene er NÅ. Ta kontakt med NFR's NCP'er (klikk her) for å diskutere potensielle utlysninger.

Informasjon om oppdaterte aktive og planlagte utlysninger hos Forskningsrådet legges ut på forskningsradet.no. Søk om midler – finn utlysninger.
På Forskningsrådets rådgivningsside for næringslivet - Fra idé til marked - finnes svar på relevante spørsmål og problemstillinger som angår innovasjonsprosjekter.
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MABITs HOVEDMÅL:
• bidra til økt verdiskapning i fiskeri- og havbruksnæring og bioteknologisk industri.
• virke som aktiv pådriver og koordinator for styrking av FoU og industrielle aktiviteter innen marin bioteknologi i regionen.
Uttalelser fra brukere av MABIT (sitater fra evaluering 2016):
”MABIT er et viktig støttemiddel i oppstartsfasen for utvikling av nye produkter”
”MABIT er svært viktig bindeledd for oss mellom forskning og industri”

MABIT har:
• oppnådd 40 % privat prosjektfinansiering i 2016
• behandlet 31 søknader i 2016, hvorav 12 er innvilget støtte

Neste søknadsfrist er torsdag 2. november 2017

MABIT HAR 3-4 SØKNADSFRISTER PER ÅR
OG KORT RESPONSTID

Victoria S. Paulsen, Daglig leder for MABIT-programmet
victoria@norinnova.no - Tlf: 907 94 606
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