Handlingsplan
2015

For å nå målene som er satt i MABIT strategiplan 2011-2015 har programstyret utarbeidet
en MABIT handlingsplan som justeres ved behov.

Organisering av programmet
Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) har oppnevnt Norinnova Technology Transfer AS
(NTT) som juridisk ansvarlig for drift av programmet og oppnevning av MABITs
programstyre. Styremedlemmene velges for 2 år (2013). MABIT er en selvstendig
programsatsing ved Norinnova AS. Norges Forskningsråd er av FKD tildelt oppgaven å
kvalitetssikre programmet og koordinere de faglige aktivitetene mot den øvrige nasjonale
FoU-innsatsen på marin bioteknologi. Bevilgningen fra FKD utbetales gjennom
Forskningsrådet, og MABIT-programmet følger Forskningsrådets rutiner for rapportering og
regnskapsføring. I praksis løses MABIT-programmets koordinering mot Forskningsrådet som
følger:
→ MABITs programstyre har det overordnede ansvaret for programmet.
→ Forskningsrådet oppnevner en observatør i MABITs programstyre.
→ MABIT har årlig gjennomgang av programmets handlingsplan.
→ Den årlige bevilgningen fra FKD utbetales til MABIT på grunnlag av programmets
Strategiplan, Handlingsplan og Årsrapport med oversikt over midler allokert til ulike
prosjekter og drift.
→ Forskningsrådets observatør og MABITs koordinator har løpende kontakt og vurderer
bl.a. muligheter for samfinansiering av prosjekter.
Søkere
MABIT kan støtte FoU prosjekter der nordnorske bedrifter har FoU samarbeid utenom
landsdelen, og/eller hvor FoU-miljøene i Nord-Norge har samarbeid med bedrifter og
kompetansemiljøer andre steder. Siden MABIT er et næringsrettet FoU program prioriteres
prosjekter med brukermedvirkning. MABIT kan også finansiere rene forskerprosjekter med et
klart kommersielt potensial.
De mest aktuelle deltakerne i programmet er:
→ Nordnorske bedrifter innenfor marin bioteknologi, fiskeri eller havbruk
→ Næringsaktører utenfor landsdelen (også internasjonale), i samarbeid med det
bioteknologiske FoU-miljøet i Nord-Norge
→ FoU-miljøene i Nord-Norge
→ FoU-miljøer utenfor Nord-Norge (også internasjonale) i samarbeid med nordnorske
næringsaktører
Sekretariatsfunksjonen
MABIT-sekretariatet er lagt til NTT og bemannes med en koordinator som er fagekspert
innenfor marin bioteknologi. Regnskaps- og kontortjenester kjøpes fra NTT. I tillegg leier
MABIT inn ekstra ressurser fra NTT ved behov. NTT anses som en samarbeidspartner med
MABIT med felles ansvar for oppnådde resultater. Det beregnes ikke mva for leie av
arbeidskraft fra NTT til MABIT.
Sekretariatets viktigste funksjoner er:
→ Kontakt til næring og FoU-miljø; evt. kobling av potensielle søkere /
prosjektdeltakere.
→ Bearbeiding av søknader og fremlegging av disse for styret.
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Faglig oppfølging og vurdering av prosjekter.
Nettverks- og infoaktiviteter.
Sekretær for programstyret.
Oppfinansiering av programmet.
Samarbeid og kontakter med øvrig virkemiddelapparat.
Bidra til samt være orientert om nasjonale strategier, samt være internasjonalt
orientert.
→ MABIT står som ansvarlig arrangør av den internasjonale BIOPROSP konferansen
som arrangeres hvert andre år, neste gang i februar 2015.

Programstyret
Programstyret fastlegger programmets strategi og satsingsområder og oppfølging av disse,
gjennom bevilgninger til FoU-prosjekter og iverksetting av nettverks- og infrastrukturtiltak.
Det er viktig at styret har regional forankring og lokalkunnskaper og kan vurdere hvor
innsatsfaktorene best kan settes inn. Likeledes må styret være internasjonalt orientert både når
det gjelder FoU, næring og markeder. Følgende kriterier vektlegges ved sammensetning av
programmets styre:
→ Styret består av 8 personer.
→ Styret er beslutningsdyktig selv når inntil 4 medlemmer fratrer av habilitetsgrunner/
fravær
→ Fagkompetanse innenfor marin bioteknologi; både internasjonal/nasjonal
spisskompetanse og bred bioteknologikompetanse.
→ Forretningskompetanse innenfor bioteknologisk/biomarin industri, herunder
internasjonale markedskunnskaper.
→ Kjennskap til landsdelens marine næringer og deres egenart, så vel som nasjonale og
internasjonale satsinger og trender.
→ Evne til strategisk tenking og planlegging.
→ Forskningsrådet har observatørstatus i styret.
→ Eksterne referees (nasjonale fageksperter) engasjeres når flere enn 3 styremedlemmer
er inhabile eller styret mangler spesialkompetanse.
→ Minst et styremedlem fra et nasjonalt fagmiljø/forskningsmiljø utenfor landsdelen.
Programmets virkemidler
Tildeling av prosjektmidler i MABIT skjer i henhold til EØS-avtalens bestemmelser om
statsstøtte. Slike prosjekter fører til generell kompetanseoppbygging hos FoU aktørene
og/eller bedriftene. Midler som kanaliseres gjennom MABIT blir per definisjon å anse som
støtte der det ikke skal belastes moms.
Arbeidsform og søknadsbehandling
MABIT-programmet skal ha en aktiv og initierende arbeidsform, og koordinator vil løpende
vurdere aktuelle forsknings-, utviklings- og kommersialiseringsprosjekter. Programstyret
avholder 4-5 møter pr. år hvor en følger opp programmets portefølje og tar stilling til nye
prosjekter og satsninger. Ved tildeling av nye bevilgninger til programmet, eller når en har et
visst nivå av ledige midler, foretas utlysning i aktuelle miljøer, og fagpresse/media.
Programmets koordinator kan dessuten kontakte aktuelle aktører direkte.
Studenter kan gis reisestøtte for deltakelse i vitenskapelige møter.
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Alle medlemmer i programstyret og sekretariatet har signert habilitets- og taushetserklæring.
I forkant av hver søknadsbehandling vurderes styrets habilitet (Forskningsrådets
habilitetsregler praktiseres). De habile styremedlemmene vurderer søknadene i fellesskap.
Søknader til MABIT skal inneholde:
→ Utfylt skjema for søknad til MABIT-programmet(www.mabit.no). Det er ikke
ønskelig at søker leverer separat prosjektbeskrivelse.
→ Budsjett som spesifiseres kostnadsplan, kostnadssted og finansieringsplan
→ Bekreftelser fra evt. Samarbeidspartnere.
→ Bedrifter årsregnskap og balanse.
Søkerne gjøres oppmerksom på at søknader som ikke tilfredsstiller formelle krav vil ikke bli
vurdert.

De viktigste evalueringskriteriene for prosjektsøknader er:
→ Vitenskapelig kvalitet og gjennomførbarhet. FoU høyde i prosjektene
→ Relevans for næringsutvikling og/eller oppbygging av bioteknologisk kompetanse i
Nord-Norge.
→ Fagområde, markedspotensial og lønnsomhet.
→ Bedriftenes økonomiske situasjon og finansiering av prosjektene
→ Den regionale profilen er en viktig særegenhet med MABIT. God kjennskap til næring
og FoU i regionen er viktig. MABIT vil vurdere nasjonal deltakelse der dette kommer
miljøet i Nord-Norge til gode.
→ MABIT vil fortsatt ha hovedfokus på økt utnyttelse av marine ressurser, men
programmet har åpnet for bioteknologiprosjekter fra andre sektorer.
→ Som hovedregel støtter MABIT prosjekter i tidlig fase med kort varighet (1-1 ½ år –
maks 2 år).
→ MABIT skal jobbe proaktivt for å etablere nye prosjekter.
→ MABIT kan finansiere forprosjekter.
→ MABIT vil prioritere prosjekter med brukermedvirkning.
Det er opp til bedriftens revisor å sikre at offentlig støtte ikke overskrider maks grense for
offentlig støtte til industriell forskning /eksperimentell utvikling som er beskrevet i EØS
regelverket.
Retningslinjer og rutiner fra styret:
•

Generelt gjelder det at MABIT må ha tilfredsstillende finansiering (i hht vår
finansieringsplan) for inneværende år før utlysning av nye midler.

•

Generelt vil påfølgende års bevilgninger til flerårige prosjekter bli gitt under
forutsetning: «Bevilgning for påfølgende år etter xxxx gis under forutsetting av at
MABIT tildeles omsøkte midler i henhold til vår finansieringsplan.»

•

Generelt ønsker ikke MABIT å motta søknader om oppfølgingsprosjekter før
sluttrapporten er godkjent.

•

Generelt prioriterer MABIT prosjekter i tidlig fase fremfor videreføring av prosjekter.

•

Generelt prioriterer MABIT kortvarige prosjekter (opp til 1-1,5 år, maks 2 år)
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•

Generelt dersom søker velger å sende inn revidert søknad – søker pålegges å vedlegge
brev med tydelige presiseringer på hva som er endret og hvilke forbedringer som er
gjort fra forrige søknad.

MABITs tilknytning til regionale, nasjonale og internasjonale aktiviteter
→ MABIT skal opparbeide og ivareta en god dialog med øvrig virkemiddelapparatet og
andre aktører med tanke på koordinering av aktiviteter innen næringsrettet
bioteknologi.
→ MABITs arbeid skal sees i sammenheng med regionale og nasjonale satsninger på
bioteknologi.
→ MABIT skal være orientert om nasjonale strategier, samt være internasjonalt orientert.
Industrielle rettigheter
MABIT-programmet betinger seg ikke industrielle rettigheter i gjennomførte prosjekter.
Rettighetene blir et forhold mellom de aktive partene i de enkelte prosjektene. Forskere tilsatt
ved forskningsinstitusjoner må forplikte seg til å sikre industrielle rettigheter ved patentering
før forskningsresultater/metoder fremkommet i MABIT-støttede prosjekter eventuelt
publiseres. Dersom prosjektet avsluttes før fullføring eller dersom prosjektresultater ikke tas i
bruk, vil MABIT betinge seg rett til å tre inn som rettighetshaver slik at nye aktører eventuelt
kan bringes på banen og overta rettighetene. Kontraktsvilkårene for prosjektfinansiering
gjennom MABIT-programmet gir nærmere regler for slike forhold.
Formidling og informasjon
→ Utlysning av ledige midler kunngjøres via epost til MABIT sin kontaktliste og på
www.mabit.no.
→ Prosjektinformasjon legges på www.mabit.no. Søker, prosjekttittel,
samarbeidspartnere og populærvitenskapelig sammendrag på innvilgede prosjekter
publiseres.
→ Aktuelle søkere og deltakere i MABIT-programmet gis nødvendig informasjon via
MABITs hjemmeside om satsingsområder, ledige midler, søknader, søknadsfrister,
rapportering og opplysninger om spesielle aktiviteter. I noen tilfeller utlyses også
ledige midler / søknadsfrister i fagpresse og dagspresse.
→ Departementer, Forskningsrådet, forvaltning og virkemiddelordninger/ organisasjoner
og andre samarbeidspartnere/finansieringskilder vil bli informert årlig om
programmets aktiviteter og resultater gjennom MABIT-programmets årsrapport.
→ Etter at eventuelle industrielle rettigheter er beskyttet, oppfordres programmets
forskningsaktører til å publisere sine resultater i internasjonale vitenskapelige
tidsskrifter, på vitenskapelige møter, samt i populærvitenskapelige artikler i aktuelle
næringstidsskrifter.
→ Programmet, ved styre og sekretariatet, vil fortsette å arbeide aktivt med å fremme
marin bioteknologi som et satsingsområde regionalt og nasjonalt, gjennom deltakelse i
ulike utvalg og fora, gjennom artikler i dagspresse, tidsskrifter og innlegg på
næringsrettede møter, ved direkte henvendelser til departementer og politikere, og ved
utgivelse av brosjyremateriell.
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→ Alle prosjekter som innvilges i MABIT blir offentliggjort på www.mabit.no og i
MABIT årsrapport. Informasjon om prosjektene som offentliggjøres er tittel, søker og
populærvitenskapelig sammendrag (200 tegn). Det er opp til prosjekteier å formulere
dette slik at hensynet til konfidensialitet/ muligheter for publisering/ IPR rettigheter
blir ivaretatt.
→ Nyhetsbrev - MABIT sender ut nyhetsbrev med informasjon om hvilke prosjekter som
er blitt innvilget og hvilke sluttrapporter som er godkjent etter hvert styremøte.
→ MABIT hadde økt fokus på å profilere MABIT for relevante aktører i Nordland, noe som
har ført til økt tilgang på prosjektsøknader fra Nordland.

Internasjonalt samarbeid
Det er generelt viktig å koordinere den nasjonale forskningen mot EU-programmene slik at
disse utfyller hverandre. Det er ønskelig at de aktuelle aktørene også søker støtte innen EUs
rammeprogrammer der dette er naturlig. I programmet er det samarbeid med flere utenlandske
industriaktører innen bioteknologi, særlig europeiske selskaper og dessuten flere
internasjonale forskningsmiljøer.

MABIT aksjonspunkter 2015
→ MABIT vil jobbe aktivt mot statlige og regionale finansieringskilder for å sikre
forlengelse av MABIT utover inneværende perioden 2011-2015.
→ MABIT vil ha 3 søknadsfrister per år
→ MABIT skal jobbe proaktivt for å etablere nye prosjekter.
→ I hovedsak gjennomføres styremøtene i Tromsø. I løpet av året skal programstyret
gjennomføre et bedriftsbesøk, alt. studietur til bedrifter i Troms (med forbehold om
økonomisk situasjon).
→ MABIT skal være tilstede på minst en internasjonal og en nasjonal relevant
konferanse/arrangement – som deltaker eller medarrangør
→ MABIT står som ansvarlig arrangør av den internasjonale konferansen innen marin
bioprospektering BIOPROSP annen hvert år. BIOPROSP_15 blir arrangert i Tromsø
18.-20. februar 2015.
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