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Lokalisert i Skien, Klosterøya (Tidligere Norske skog)

Norges Mest Innovative Bedrift i 2008

Nylig blitt en heleid datterselskap til Nutri Pharma ASA (Bionor Pharma)

15 ansatte

SME

Litt om Bionor Immuno AS
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Mål

Utvikle terapeutiske og/eller
forebyggende vaksiner for
infeksjonssykdommer forårsaket av
virus

• HIV/AIDS

• Hepatitt C

• Influensa

• Livmorhalskreft (HPV)

 Injisere i huden (intradermalt) for å nå
dendritiske celler som er sterke
pådrivere av immunresponser
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Prosjekter

HIV

 Vacc-4x (Fase IIB-TOC studie delvis støtte av NFR GLOBVAC)

 Vacc-C5 (Forskningsprosjekt støttet av NFR BIA)

Universell influensavaksine

 Forskningsprosjekt støttet av NFR FUGE

Viktig å ha en enkel metode å levere vaskinen intradermalt
 Masse immunisering – f.eks ved en pandemi

 Fremtidig immunisering av barn

 Unngå bruk av nål
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Hvordan ble vi kjent med EU-CRAFT?

2006:

Forskningsrådet hadde flere informasjonsmøter

Kurs med Hyperion om EU prosjekter (Sean McCarthy)

Ble kjent med de ulike ’instrumentene’

Ble kjent med prosessen

Søknad

Evaluering

Forhandling (negotiation)

Forvaltning
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EU 6. rammeprogram

 Integrated Projects

7 prioritetsområder

15% av budsjettet til SME

Co-operative Research - CRAFT

Spesielt utviklet for SME

For bedrifter med behov for innovasjon men uten egen forskningskapasitet

SME tildeler forskningen til FoU institusjoner

SME eier resultatene

Projektene uavhengige av prioritetsområdene
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CRAFT

Varighet: 1-2 år

Konsortie:

Minst 3 ulike SME fra 2 medlemsstater eller assosierte land

Minst 2 FoU institusjoner fra 2 medlemsstater eller assosierte land

Prosjektkostnad: €2m

Hvorav 50% dekket av EU

FoU institusjoner fikk dekket 100% av kostnader

SME bidro med timer som ikke er dekket av EU

SME beholder IP – får tilbake innsatsen ved kommersialisering av
produktet
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Hvorfor var CRAFT av interesse for oss?

Vi var/er en SME

Hadde liten forskningskapasitet til dette prosjektet

Fin mulighet for outsourcing

 IP hos bedriftene

NFR behjelpelig vedr. kontakt med Teknologisk Institutt
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Teknologisk Institutt (TI)

Godt kjent av EU

God ’Track Record’ vedr. søknader – mye erfaring

Stort nettverk av potensielle partnere – også via Pera

 ’No Cure No Pay’ prinsipp

Kunne administrere prosjektet dersom søknaden ble innvilget

Viste seg at CRAFT var best egnet for utvikling av apparaturer, utstyr
eller instrumenter

Fikk Prosjekt EtableringsStøtte (PES) fra NFR (via TI)
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Lasinject

EU-CRAFT prosjekt

• 2006 – 2008

Målsetning:

• Utvikle prototyp: nålfri injiseringsenhet ved bruk av laser

• Enkel å bruke

• Egnet for massevaksinering

Antall SME (inklusiv Bionor Immuno): 7

Antall Offentlige Institutsjoner: 3

Tilsammen 10 partnere

 Valg av partnere via TI og Pera
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Hva var utfallet?

Prosjektet innvilget på andre runde

Teknologisk Institutt ble prosjektleder

Hadde all kontakt med EU

Avtalen i havn

 IPR skulle eies av SME’ene

Flere patenter var mulig

Ved eksisterende patent skulle SME ha mulighet å lisensiere komponentene
de var ansvarlig for

Prosjektet ble utvidet med 6 måneder

Prototyp ikke ferdigstilt men mye informasjon tilgjengelig om hvordan vi kan
gå videre
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Hva påvirket resultatet?

Prosjektet var ambisiøst og over optimistisk

Vanskelig å klare i løpet av 1-2 år

Noen ’enkle’ workpackage viste seg ikke å være så enkle allikevel

Valg av partnere

For mange

Valg av partnerkompetanse er viktig

Noen SME fikk ikke bruk for sin kompetanse siden prosjektet aldri
nådde deres work package
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Hva mer påvirket resultatet?

 I løpet av prosjektet ble det utskifting av folk

Hos TI

Hos Pera

Hos Bionor Immuno

Nye folk måtte sette seg inn i prosjektet

Konsekvens:

Lav motivasjon i konsortie

Konklusjon:

Folk er viktig.

Nye relasjoner tar tid å bygge opp.
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Hva kunne vi ha gjort annerledes?

Mindre konsortie

Bedre oppfølging fra vår side

 IP sjekk gjennom hele prosjektperioden

Beslektede patenter kan dukke opp underveis
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Var oppsettet for CRAFT optimal?

R&D fikk 100% dekket

SME bidro med timer

Motiverende nok for SME?

Liknende ordning finnes i EU 7. rammeprogram
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Konklusjon

Hva fikk vi ut av EU-forskningen?

Erfaring

Utvidet nettverk

Nye samarbeidspartnere som vi ønsker å jobbe videre med

 Ideen er fortsatt god

Undersøker nye muligheter for å realisere prosjektet fullt ut
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