MEDTECH INNOVATION

MATCHMAKING OG VIDEN

MEDICO BAZAR

ET NATIONALT INNOVATIONSNETVÆRK FOR
MEDICOTEKNIK
MedTech Innovation er et fælles konsolideret netværk
baseret på erfaringerne og kompetencerne fra tre
regionalt baserede medtech-netværk; Medico Innovation,
MTIC og BioMed Community. MedTech Innovations
sekretariat ledes af DTU.

DnA-klubben. I samarbejde med DELTA driver MedTech
Innovation Devices ’n Apps klubben, hvor der afholdes
minimum 4 møder årligt. Temaer som ”Regulatoriske
forhold og udfordringer for software”, ”Medicinsk
datahåndtering”, ”Klinisk evaluering”, osv. bliver
adresseret og diskuteret af interne og eksterne eksperter.
Følg med på www.medicoapp.dk

Årligt matchmaking arrangement
• Afholdt 6 gange – ca. 400 deltagere

Netværkets bevillingspartnere:

Herudover deltager Medicoindustrien, en række
hospitaler og virksomheder som partnere i netværket.

Netværket er primært finansieret af Styrelsen for
Forskning og Innovation.

•
•

Show ‘n’ tell for forskning og udviklingsprojekter
Bidrager til matchmaking mellem iværksættere,
virksomheder, videninstitutioner, hospitaler og
investorer.

SÆT

Dialogmøde med klinikere, 3D-printklub, Master Classes.
MedTech Innovation afholder sammen med Én-indgang
en række dialogmøder med klinikerne på hospitalerne,
hvor du kan få indsigt i hvad det kræver at få testet dit
produkt på et hospital og efterfølgende få dit produkt
solgt ind. MedTech Innovation er også ved at opstarte en
netværksgruppe om brug af 3D-print i sundhedssektoren.
Hertil kommer en lang række Master Classes om funding,
iværksætteri mm. Disse møder afholdes bl.a. i samarbejde
med MTIC og BioMed Community.

DK/US Exchange. I samarbejde med Scion DTU hjælper
MedTech Innovation med kontakter til det amerikanske
medicotekniske marked. Netværket samarbejder med
bl.a. Medical Alley Association i Minneapolis med
kontakter til regulatoriske eksperter. Den årlige tur til
Minneapolis er med til at skabe gode kontakter og unik
markedsindsigt for start-ups og SMV’er.



Næste Medico Bazar:
8. marts 2017

TESTIMONIALS
“Som nyopstartede iværksættere var Medico Bazar 2016
for os en kæmpe mulighed for at stifte relevante kontakter
inden for medicobranchen. Bazaren er en art LinkedIn
komsammen for iværksættere, investorer, producenter,
distributører og andre lignende interessenter i
medicoverdenen”
– Osaa Innovation
Læs mere om Medico Bazar på www.medtechinnovation.dk/medico-bazar/

FÅ STØTTE TIL
INNOVATIONSPROJEKTER

FÅ INFORMATION OM
NETVÆRKETS AKTIVITETER

Du kan fx opnå støtte til projekter:
• der skaber større markedsindsigt for medicotekniske
forretningsidéer og –produkter
• der giver ny indsigt i intellektuelle rettigheder
• der sikrer regulatorisk indsigt og strategi for
medicotekniske forretningsidéer og –produkter
• med nyhedsværdi og en vis generisk interesse
• hvor resultaterne kan formidles

Netværket udsender 10 årlige nyhedsbreve, hvor egne
samt andre aktørers arrangementer annonceres.

Du kan få
• 50.000-200.000 kr. i statslig medfinansiering til
projekter med deltagelse af minimum to
virksomheder og minimum to videninstitutioner. Den
statslige medfinansiering kan maksimalt udgøre 40 %
af udgifterne til det ansøgte innovationsprojekts
aktiviteter.
Find ansøgningsskema på MedTech Innovations
hjemmeside eller kontakt sekretariatet.
www.medtech-innovation.dk/innovationsprojekter/

Netværket driver også en LinkedIn gruppe med over 1500
medlemmer. Bliv medlem, hvis du vil være up-to-date
med netværkets aktiviteter.

Tilmeld dig nyhedsbrevet samt Linked-In gruppen på
netværkets hjemmeside.
www.medtech-innovation.dk

Kontakt sekretariatet
Projektleder
Annette Rye Larsen
Mail: anryl@dtu.dk
Mobil: +45 5125 1016

Forretningsudvikler
Viggo Aaberg Kærn
Mail: viak@dtu.dk
Mobil: +45 2492 1772

Netværkets formål er
•
•

at facilitere vækst i den medicotekniske branche
at at øge videndeling, samarbejde og
erfaringsudveksling mellem forskere, klinikere og
virksomheder

