Medlemsbrev nettverket Life Science Pilot
Nettverket Life Science Pilot etableres for å bidra til å stimulere til aktivitet og øke verdiskapning innenfor life
science i Norge, ved å fasilitere prosjektsøknader til BIA, Horizon2020 eller andre støtteprogrammer.
Life Science Pilot vil rekruttere medlemmer som kan bidra inn i, og ha nytte av slike prosjekter. Life Science
Pilot vil ta en aktiv rolle i å sette sammen sterke prosjektkonsortium, for å muliggjøre offentlig støtte til
prosjektene, slik at nye produkter kan utvikles til et stadium der kommersialisering er realistisk. Ved å bygge
industrialiseringskompetanse gjennom konkrete prosjekter, håper vi å legge grunnlag for at hele verdikjeden
kan utvikles i Norge.
Dette vil man gjøre ved å interagere med en rekke sentrale FoU-miljø i Norge, både offentlige og industrielle.
Innovasjoner som nettverket vil realisere, vil rette seg mot internasjonale markeder for legemidler,
helsekostprodukter, finkjemikalier, samt komponenter som kan inngå i slike produkter. Nettverket vil inkludere
nytt kunnskapsbasert næringsliv så vel som etablert næringsliv i bransjen, og ved å muliggjøre praktisk arbeid i
pilotskala, bidra til nye FoU-prosjekter også i etablerte virksomheter.
Medlemmene i nettverket vil bli invitert til å spille inn forslag til nye prosjektsøknader, og å delta i
prosjektkonsortier basert på egne eller andre medlemmers ideer. Catapult Life Science som vertsbedrift vil
stille til rådighet ressurser for å bidra til sammensetning av prosjektgrupper og skriving av søknad, samt
arrangere relevante informasjonsmøter og kurs relatert til forskningsbasert produktutvikling.
Summen i skjemaet nedenfor er en Innmeldingsavgift. I tillegg komme en årlig, mer beskjeden avgift.
Medlemskategori
Ordinært medlem

Oppstartsselskap

Personlig
medlemskap i
Ressursgruppe

Beskrivelse

Pris

Små og store bedrifter, institutter,
prosjektgrupper eller andre konstellasjoner
kan være medlemmer i nettverket.
Nyetablerte virksomheter med mindre enn 5
ansatte og en omsetning under 1 mill NOK/år
kan søke om redusert medlemsavgift.
Kompetansepersoner som ønsker å bidra inn
i prosjekter med sin erfaring og kompetanse,
kan bli medlemmer av Life Science Pilot
Ressursgruppe. Kompetansen til den enkelte
vil registreres i en database, og personen vil
kontaktes dersom det meldes inn behov i
tilknytning til konkrete prosjekter.

Kryss av

NOK 50 000

NOK 5 000
Nytt
Er
medlem medlem
NOK 1 000

Søkers navn og
adresse:
Kontaktperson:

Email:

Signatur:

Dato:

Send utfylt skjema til Post@catapultlifescience.com

