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Az Association of European Science and Technology Transfer Professionals
konferencia 2011. május 26-27-ig Stockholmban került megrendezésre, amelyen a DITAK
elnökségének két tagja, Kovács Tibor és Dr. Buzás Norbert képviselte a Dél-alföldi
Innovációs Üzleti Hálózatot.
A konferenciáról (részletes információ 1. melléklet):
A rendezvényen döntően innovációval, klaszterek fejlődésével foglalkozó
szakemberek, valamint iparban és innovációban érintett kutatók vettek részt, de az
üzleti szféra is képviseltette magát néhány előadással. A konferencián mintegy 34 előadás
hangzott el szekcióelőadás és -beszélgetés keretében azzal a céllal, hogy átfogó képet
nyújtson a nemzetközi innovációs tendenciákról, az innovációs kultúráról, annak
változtatási lehetőségeiről, a technológiai transzfer működésének sajátosságairól, valamint
a cégek jövőbeli együttműködési modelljeiről és a megvalósíthatósági vizsgálatokról.
Ezen konferenciajelentés célja, hogy az elhangzottak rövid összefoglalásával megkönnyítse
a csatolt előadások közötti eligazodást, valamint az előadók és nemzetközi kollégák
elérhetőségét a DITAK tagtársakkal megosztva hozzájáruljon kapcsolati tőkéjük
bővítéséhez.

A konferencia részletes tartalma (előadások 2. melléklet):
MÁJUS 26. csütörtök
A rendezvényt Karen Laigaard, az ASTP elnöke nyitotta meg. Ezt követően Göran Felldin
(a Linköping egyetem marketing igazgatója, a SNITTS elnöke) valamint Gert Kindren (a
Cleantech Östergötland vezérigazgatója) foglalta össze a Cleantech klaszter fejlődését
elősegítő együttműködési formákat és a technológiai transzfer működésének
sajátosságait. A rendezvényen ezt követően a párhuzamosan futó előadások során a
szabadalmak előnyeiről és hátrányairól beszélgettek, eszmét cseréltek arról, vajon az
egyetemi feltalálóknak szabadon kellene megválasztaniuk, kit bíznak meg a
találmányuk üzleti forgalomba helyezésével vagy sem, illetve a harmadik szekcióban
bemutatnak számos jelentős dániai és ausztráliai IP bírósági eljárást.
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A közös ebédet követően Jörn Erselius moderálta Shane Maloney (AstraZeneca
üzletfejlesztési igazgató, Svédország) és Martin Judge (Diabetes Research Unit Novo
Nordisk igazgató, Dánia) beszélgetését, valamint Sara Matt-Leubner moderálta Fredrik
Nordh (befektetési igazgató, Saab Csoport, Svédország) és Ilaria Carrara Cagni
(technológiai főiroda, Siemens AG, Németország) beszélgetését cégeik jövőbeli
együttműködési modelljeiről a tudományos szervekkel.
Az ezt követő párhuzamosan futó beszélgetések a következő témában zajlottak:
o hogyan lehet értékesíteni a nem-IP eszközöket,
o egy új modell, amely inkább „project cégeken” alapul, mintsem kezdő (start-up)
cégeken,
o néhány alapvető eszköz, mely segít kiértékelni a technológiát egy eset tanulmányon
keresztül.
MÁJUS 27. péntek
A nap megkezdéseként Kevin Cullen (kutatási és vállalkozási igazgató, Glasgow egyetem,
Egyesült Királyság) az ATTP (Alliance of Technology Transfer Professionals)
újdonságairól beszélt, majd Christoph Wecht (BGW menedzsment tanácsadó csoport st.
gallen & st. gallen egyetem, technológia menedzsment intézet, Svájc) arról tartott előadást,
hogy hogyan teremtsünk megfelelő légkört az innovációhoz, mi az innovációs
kultúra, és hogyan tudunk változtatni rajta.
Az első előadást követő párhuzamosan futó beszélgetések során volt szó a
megvalósíthatósági vizsgálatokról, arról, hogy hogyan finanszírozzák a privát TTO-kat,
milyen tényezők befolyásolják a független TTO-k sikerét, valamint esettanulmányok
elemzésére is sor került.
Az ebédet követő párhuzamosan futó előadásokon a következők kerültek áttekintésre:
o milyen lépéseket tehetünk annak érdekében, hogy tudatosítsuk a TTO pozitív
hatásait?
o a kormány szerepe – segít vagy hátráltat?
o szerepjáték, ahol a szereplők: befektető, TT, CEO, akadémikus.
A konferencia záró vitafórumaként Anders Haugland moderálta Kevin Cullen (kutatási és
vállalkozási igazgató, Glasgow egyetem, Egyesült Királyság) és Henric Rhedin
(divízióigazgató, Chalmers Indutrial Technologies, Svédország) vitáját arról, hogy vajon
ingyen adhatják-e a TTO-k a szellemi tulajdont kutatási támogatásért cserébe vagy
sem.
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Nemzetközi kollegák, amelyekkel a konferencián került kiépítésre a kapcsolat
(névjegykártyák másolata 3. melléklet):
Christian Stein, CEO, Ascenion GmbH, Németország, stein@ascenion.de
Dr. Nicolas Favre, Head of Patents&Licensing, European Patent Attorney, FMI –
Friedrich Miescher Institue for Biomedical Research, Svájc, nicolas.favre@fmi.ch
Dr. Ing. Carlo Coluccio, Reggio Emilia Innovazione, Olaszország, coluccio@reinnova.it
Dr. Birgit Kerber, Business Development Manager, EMBL Enterprise Management
Technology Transfer GmbH, Németország, kerber@embl-em.de
Margaret Woods Ph.D., Technology Transfer Manager, Trinity College Dublin,
Írország, mjwoods@tcd.ie
Claar-els van Delft, general manager, ASTP, Hollandia, claar-els.vandelft@astp.net
Dr. Robert A. Lowe, Chief Executive Officer, Wellspring Worldwide, USA,
rob@wellspringworldwide.com

