MEDFINANSIERING
HVORFOR MEDFINANSIERER MAN?
Medfinansiering er medlemmernes måde at betale til netværket på. Der er meget arbejde i at drive et netværk som
Inno-MT, både for Styregruppen, projektlederne og for sekretariatet. Forsknings- og Innovationsstyrelsen (FI) vil gerne
bevillige penge til at drive et sådan netværk, men de vil også gerne sikre sig, at der er interesse fra erhvervslivet og de
relevante organisationer. Derfor har FI bestemt, at når et medlem bruger 1 time på Inno-MT (standard-værdisat til 600
kr/time), så giver de tilsvarende 1 times betaling til netværket, som går til at drive sekretariatet, så der kan arrangeres
aktiviteter og matchmaking, samt til projektlederne for de udviklingsprojekter, der måtte blive tilknyttet Inno-MT.
Ønsket fra både Styregruppe og sekretariat i Inno-MT er at lave et netværk, som medlemmerne er glade for, og gerne
vil deltage i, så I kan få ny viden, netværk, innovation og udvikling i jeres virksomhed eller organisation.

HVORDAN MEDFINANSIERER MAN?
Man kan medfinansiere på flere måder:
Arrangementer
Man medfinansierer når man deltager i et arrangement, som Inno-MT helt eller delvist er arrangør af. På
arrangementet vil man blive bedt om at skrive under på, at man har været til stede ved arrangementet. Hermed har
man medfinansieret med det antal timer, som arrangementet varer + 1 times forberedelse.
Analyser
Hvis man deltager i en analyse (fx et Technology Outlook, Technology Roadmap eller bobleprojekt) skriver man under
på, hvor mange timer, man forventer at bruge på analysen i hele projektperioden og så følger projektlederen op på
dette.
Virksomhedsbesøg
Hvis man får besøg af Inno-MT i form af et virksomhedsbesøg, kan man medfinansiere med det antal timer mødet
varer samt 1 times forberedelse.
Generel medfinansiering
Ud over de timer, som man bruger på deltagelse i arrangementer, analyser og virksomhedsbesøg, bruger man som
medlem også et antal timer på at orientere sig om netværkets arbejde og deltage i diverse udviklingsaktiviteter. Det er
ting som:
-

læsning af nyhedsbreve
telefonisk kontakt med sekretariatet til sparring omkring temaer for events og analyser mv.
udvikling af bobleprojekter
deltagelse i diverse online aktiviteter, som f.eks. spørgeskemaundersøgelser, LinkedIn gruppe mv.

Det estimeres, at det gennemsnitlige timeforbrug pr. medlem til disse aktiviteter er 10 timer årligt. Dette timeforbrug
dokumenteres ved, at sekretariatschefen underskriver en samlet erklæring, hvor navnene på
virksomhedsmedlemmerne listes.

HVORNÅR MEDFINANSIERER MAN IKKE?
Man medfinansierer ikke, hvis man deltager i et generelt informationsmøde om Inno-MT uden indhold som er enten
fagligt eller "matchmakende". Dette gælder også, hvis Inno-MT blot er en af mange arrangører af en konference eller
lignende. Og heller ikke, hvis man markedsfører netværket og dets ydelser.

Fik du ikke svar på dit spørgsmål om medfinansiering? Kontakt sekretariatet på e-mail rka@copcap.com eller telefon
30 46 36 39.

