MEDFINANSIERING
HVORFOR MEDFINANSIERER MAN?
Medfinansiering er deltagernes måde at betale til netværket på. Der er meget arbejde i at drive et netværk som
RoboCluster, både for netværkets bestyrelse, netværkets projektledere og for sekretariatet. Styrelsen for Forskning og
Innovation (FI) vil gerne bevillige penge til at drive et netværk inden for robot- og automationsteknologi, men de vil
også gerne sikre sig, at der er interesse fra erhvervslivet og de relevante organisationer. Dette betyder, at når en
deltager bruger 1 time sammen med Innovationsnetværket RoboCluster, så giver FI tilsvarende 1 times betaling til
netværket (standard-værdisat til 600 kr./time). FI’s betaling til netværket går til at drive sekretariatet, så der kan
genereres aktiviteter til gavn for netværkets deltagere.
HVORDAN MEDFINANSIERER MAN?
Man kan medfinansiere på flere måder:
Arrangementer
Man medfinansierer, når man deltager i et arrangement, som Innovationsnetværket RoboCluster helt eller delvist er
arrangør af. Man medfinansieret med det antal timer, som arrangementet varer.
Projektidéer
Hvis man medvirker i afklaring og udarbejdelse af projektidéer, skriver man efterfølgende under på hvor mange timer,
man har brugt i afklaringsperioden.
Vidensrejser
Man medfinansierer når man deltager i en vidensrejse, som Innovationsnetværket RoboCluster helt eller delvist er
medarrangør af. Man medfinansierer med det antal timer, som turen varer + de omkostninger der er forbundet med
rejsen.
Generel medfinansiering
Ud over de timer, man bruger på deltagelse i arrangementer, vidensrejser og projektidéer, bruger man som deltager i
RoboCluster også et antal timer på at orientere sig om netværkets arbejde og den viden der genereres i netværket.
Det er ting som:



Generel sparring med sekretariatet (e-mail, telefonisk- eller direkte kontakt med sekretariatet vedr. emner til
arrangementer, events og anden sparring i forbindelse med matchmaking)
Besvarelse af surveys

Det estimeres, at det gennemsnitlige timeforbrug pr. deltager til disse aktiviteter er 13 timer årligt, hvis det drejer sig
om en virksomhed/organisation med under 50 ansatte og 26 timer årligt hvis virksomheden/organisationen har over
50 ansatte. I virksomheder/organisationer med over 50 ansatte estimeres det, at der er mere end 1 medarbejder der
bruger tid på generelle aktiviteter i netværket.

