Konferenca

Uspešna komercializacija znanja univerz
2. junij 2022, Zoom

Glavna organizatorja:

Organizatorja:

Partner:

_________________________________________________________________________

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za
izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 1 Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij.

Program
9:00

Uvodni nagovor
prof. dr. Gregor Majdič, Predsednik Rektorske konference Republike Slovenije, Rektor
Univerze v Ljubljani
dr. Tomaž Boh, generalni direktor Direktorata za znanost, Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport (MIZŠ), Slovenija
Iiro Eerola, DG Research & Innovation, Evropska komisija

09.20 - 9.50

Vloga ekosistema pri komercializaciji raziskav (izkušnje iz Zahodnega Balkana in Baltika)
-

Pravila in transparentnost: pomen jasnega okvira za zagotavljanje legitimnosti,
podpora vodstva, upravljanje navzkrižja interesov in omogočanje potenciala;
Financiranje: Pomen financiranja projektov in programov iz javnih in zasebnih virov;
Podpora pisarn za prenos znanja: prehod na naslednjo raven – kako zagotoviti in
vzdrževati visoko raven storitev prenosa znanja, ki odraža kulturo in uresničuje
poslanstvo in potencial.
Predavateljica: Dr Lisa Cowey MBA PG Cert IP, The Technology Transfer Interface Ltd,
Oxford (direktorica), Velika Britanija

09.50 – 10.20 Kdaj in zakaj komercializirati s pomočjo odcepljenih podjetij?
- Dobri, pragmatični in slabi razlogi pri poskusih komercializacije;
- Značilnosti "dobrega" odcepljenega podjetja;
- Kakšna podpora je potrebna v zgodnjih fazah odcepljenega podjetja.
Predavatelj: Martin Raditsch, Innovectis, Nemčija
10.20-10.30

Kratek odmor

10.30-11.00

Obvladovanje navzkrižja interesov
- Koristni nasveti za obvladovanje navzkrižja interesov;
- Postavljanje tona komunikacije in mej (lekcije za vodje);
- Vloga vzornikov (od odpadnikov do zvezd).
Predavatelj: Paul Van Dun, KU Leuven, Belgija

11.00 -11.30 Strategije univerz na področju komercializacije znanja s pomočjo odcepljenih podjetij
- Kdaj bi morala biti univerza imetnik deleža odcepljenega podjetja?
- Izkušnje s t.i. “fantomskim” deležem?
- Kakšna je vloga imetnikov deležev podjetja?
- Kakšne so alternative?
Predavatelj: Tilmann Lahann, Müller, Altmeyer & Partner, Rechtsanwälte, PartGmbB,
Nemčija

11.30-12.00

Pomen intelektualne lastnine univerz
- Vrednotenje realne vrednosti patenta;
- Opredelitev licenčnin;
- Kdaj nadomeščamo licenčnine z deleži v podjetjih?;
- Razporeditev deležev med ustanovitelje, druge "sodelujoče" in univerzo.
Predavatelj: Michael Mbogoro, Oxentia, Velika Britanija

12.00 - 12.30 Primer dobre prakse iz Poljske
Predavateljica: Magda Kordon, CEO, ustanoviteljica, intoDNA, Poljska
12.30 – 13.30 Daljši odmor
13.30 - 14.00 Zakaj je nujno komercializirati znanje iz univerz?
- Spodbude za študente, raziskovalce in univerzo;
- Pomembnost strukturnih sprememb;
- Kako podpreti in promovirati tiste, ki so nosilci sprememb.
Predavateljica: Olga Spasić, Svetovna organizacija za intelektualno lastnino (WIPO)
14.00 - 14.30 Pomembna novost - priložnost, ki prihaja v regijo
- Hiter oris stanja in aktivnosti Evropskega investicijskega sklada (EIF) v regiji;
- Pregled in zadnje novice glede 40 milijonskega EUR PoC (t.i. proof of concept) sklada
za prenos tehnologij v srednji in vzhodni Evropi (CEETT);
- Izkoriščanje PoC sklada pri prečenju doline smrti pri podpori komercializacije
rezultatov znanstvenoraziskovalnega dela - primeri in rezultati iz drugih regij.
Predavatelj: José Ignacio Carrión, Evropski investicijski sklad (EIF)
14.30 – 15.00 Vprašanja in diskusija
15.00

Zaključek dogodka.

Moderatorja: Urša Jerše, Vodja Pisarne za prenos znanja Univerze v Ljubljani; Peter Alešnik, Vodja
Službe za prenos znanja in tehnologij Univerze v Mariboru

*Pridržujemo si pravico do sprememb programa.

