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Ansøgningsskema til: 
 
Megasatsningen erhverv-sundhed.  
 
Etablering af udviklingsplatformen: MedTech Innovation Center 
 
 
 

1. Oplysninger om 
ansøger 
 
Navn, Adresse, 
Kontaktperson 

MedTech Innovation Center, MTIC,  
Selskab under stiftelse 
Kontaktperson: 
Jens Kristian Gundersen 
Brendstrupgårdsvej 21 F 
8200 Århus N. 
jkg@unisense.com 

2. Indhold Det er visionen at skabe en internationalt 
bemærkelsesværdig, forretningsmæssig succes 
indenfor Bio & MedTech gennem en langsigtet 
investering i Region Midtjyllands styrkepositioner 
indenfor sundhedsområdet. 
 
Det centrale for MTIC’s aktiviteter er at optimere 
kommercialiseringen indenfor Bio & MedTech, og 
målgruppen for MTIC’s aktiviteter er eksisterende 
virksomheder samt nye projekter med potentiale til en 
global økonomisk succes. 
 
MTIC’s indsatsområder prioriterer scouting, opdyrkning 
og udvikling af nye kommercielt interessante projekter 
fra eksisterende virksomheder. Projekterne tilføres via 
regionale og internationale kompetencer (herunder 
bidrag fra advisory boards, eksperter, netværk mv.) 
sparring indenfor kritiske forretningsmæssige 
kompetencer (kapital, tekniske, forretningsmæssige, 
regulatoriske, produktionsmæssige). Projekterne 
udvikles til globalt økonomiske successer. 
 
Region Midtjylland besidder et enormt potentiale 
indenfor kommercialisering af Bio & MedTech, men 
mangler kritiske forretningsmæssige kompetencer og 
finansieringskilder for at kunne høste dette potentiale, 
resulterende i højteknologiske arbejdspladser og 
positive synergier i forhold til forskning og behandling 
indenfor sundhedsområdet. 
 
BioMedNet, en forening af regionens aktive Bio & 
MedTech selskaber har taget initiativ til ansøgning om 
støtte til etablering af MedTech Innovation Center 
(MTIC), og Medicoindustrien har skriftligt udtrykt 
hensigt om at etablere et innovationscenter samme 
sted. 
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MTIC vil sikre en langsigtet opbygning af kritiske 
forretningsmæssige kompetencer gennem en indsats 
målrettet optimering af kommercialiseringsprocessen i 
eksisterende virksomheder og projekter med potentiale 
til at blive en global økonomisk succes. Endvidere vil 
der blive arbejde direkte såvel som indirekte på sikring 
af forbedret finansiering af 
kommercialiseringsprocesser, og endelig vil der blive 
investeret i udvikling og identifikation af nye projekter. 
 
Opbygning og tilførsel af kritiske kompetencer vil ske 
gennem 1) hyperaktivering af regionale kompetencer i 
accelererende netværk, 2) tiltrækning - samt indkøb og 
forankring af nationale såvel som internationale 
kompetencer, 3) udveksling mellem - og promovering 
af regionale virksomheder og projekter til globale 
interessenter. 
 
Den skitserede model for øget kommercialisering 
forudsætter en langvarig og målrettet investering. 
Se Bilag 1 for uddybning. 

3. Målgruppe  Kommende og eksisterende Bio & MedTech 
virksomheder i Region Midtjylland. 

4. Effekt Det understreges, at der må opereres med en 
langsigtet (> 10 år) investering i at høste de enorme 
potentialer, som ligger i regionens forskning og 
praktiske arbejde indenfor sundhedsområdet. 
Tilsvarende vil effekterne af investeringen også for en 
dels vedkommende skulle registreres over lang sigt.  
På kort sigt vil netværksaktiviteterne i form af 
udveksling af forretningskritiske kompetencer blandt 
regionens virksomheder øges markant – både regionalt 
og internationalt. Endvidere forentes der indenfor 
projektperioden en dokumenterbar forbedret 
finansiering af kommercialiseringsprocessen for Bio & 
MedTech virksomheder. Begge effekter vil være 
fremadrækkende. Endelig forventes et øget antal 
arbejdspladser i Bio & MedTech virksomheder, og et 
øget kendskab til Region Midtjylland som 
kompetenceklynge indenfor dette område. 

5. Forankring efter 
projektperioden 

Efter projektperioden vil projektet være forankret i 
egen organisation, og der forventes en stedse øget 
andel af ekstern finansiering. Endvidere har 
Medicoindustrien skriftligt udtrykt hensigt om at 
etablere et innovations center oveni MTIC. Således 
forankres projektet løbende i private virksomheder, 
som fremadrettet vil have fordel af at fortsætte de 
igangsatte initiativer. Se Bilag 1 for uddybning. 

Netværksaktiviteter 1.900.000,00 6. Udgifter fordelt 
opgavetyper 

Identifikation af ideer, 
forskningsresultater m.m.  

3.600.000,00 
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Kompetencetilførsel, bl.a. 
Advisory Boards og køb af 
ekstern rådgivning  

5.200.000,00 
 

Demonstrationsprojekter  8.400.000,00 

Øvrige aktiviteter, bl.a. 
konkurrencer og screening 
af ideer  

4.900.000,00 
 

Lønudgifter  5.241.500,00 

Driftsudgifter, herunder 
etablering af kuvøse  

4.840.000,00 

 

I alt 34.081.500,00 

Regionale udviklingsmidler 16.295.750,00 

Regionalfondsstøtte 16.295.750,00 

Anden finansiering 1.490.000,00 

7. Finansiering, 
nøgletal fra Mål 2 
ansøgningsskema 

I alt 34.081.500,00 

8. Underskrift 16. december 2007 
 
 
 
Dato                                   Underskrift 

 
 


