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Notat

Resumé af LifeKIC ansøgning
LifeKIC konsortiet indsendte den 10. september 2014 en ansøgning til European Institute of
Innovation and Technology (EIT) på baggrund af deres udbud vedrørende et forsknings‐ og
innovationspartnerskab (KIC) inden for innovation i sund levevis og aktiv aldring. Ansøgningen
forventes færdigbehandlet i december 2014.
Ansøgningen er bygget op over tre dele: strategi, gennemførelse og effekt.
LifeKICs strategi tager udgangspunkt i samfundsudfordringer som følge af øget levetid, ulighed i
sundhed, stigende omkostninger, begrænset indflydelse på egen sundhed samt nye trends og
teknologiske muligheder. Målene i LifeKIC er bl.a. at sikre sund levevis og aktiv aldring for alle, et
bæredygtigt sundhedssystem på lang sigt samt økonomisk vækst og konkurrencedygtighed. Det skal
gøres gennem en strategisk tilgang, der bl.a. er baseret på en innovationsmodel, som er udviklet med
inspiration fra Syddansk vækstmodel. EIT’s koncept omkring en videns‐trekant, der rummer
forskning, uddannelse og erhverv, udvides i ansøgningen med en ekstra dimension. Der bliver herved
tale om en videns‐pyramide, som udover forskning, uddannelse og erhverv også indeholder den
offentlige og private sektor, som udbyder af sundhedsydelser.
Derudover redegøres der for synergier mellem KIC’et og andre regionale, nationale og internationale
programmer, herunder øvrige KICs. LifeKIC konsortiet består af 6 regionale knudepunkter: Skotland,
Syddanmark, Lombardiet, Sachen, Galicien/Baskerlandet og området omkring Amsterdam. Det
fremhæves, at alle 6 knudepunkter i LifeKIC er aktive partnere i European and Innovation Partnership
on Active and Healthy Ageing. Derudover er der to tilknyttede knudepunkter i henholdsvis Frankrig
og Polen‐Tjekkiet, som på sigt kan få status på lige fod med de øvrige 6. Hvert knudepunkt består af
op til 10 kernepartnere og en række aktører, der bakker op som specialistcentre. I det syddanske
knudepunkt er følgende kernepartnere: Syddansk Universitet, Region Syddanmark, SE Next Step,
Linak, Cambio, VTT (Finland) og Aalborg Universitet.
I ansøgningen beskrives det, hvordan LifeKIC forventes organiseret i forhold til styring, ledelse og
forretningsmodeller. Selve den juridiske enhed LifeKIC etableres i Edinburgh. De enkelte
knudepunkters juridiske form varierer fra land til land. LifeKIC vil årligt definere 4‐6 indsatsområder,
der kategoriserer nøgleområder, der skal arbejdes inden for. Det kan fx være ”sundhed på
arbejdspladsen”, ”inkluderende sundhed og pleje” eller ”individualiseret sundhed gennem
målretning”. På baggrund af indsatsområderne udarbejdes årlige handlingsplaner for de enkelte
knudepunkter. Midlerne fra EIT fordeles hvert år mellem hver af de juridiske enheder ud fra
handlingsplanerne og omfanget af medfinansiering. Der lægges op til at Christoph Westerteicher fra

Phillips Medical Systems udnævnes til bestyrelsesformand for LifeKIC og professor Mark Parson fra
Edinburgh universitet til CEO. Jens Odderhede (tidligere rektor på Syddansk Universitet) forventes at
blive den danske repræsentant i den internationale LifeKIC bestyrelse. Over en 7 årig periode
forventes den totale finansieringen fra EIT at være €428 mio. LifeKIC forventes gradvist at blive mere
økonomisk selvbærerne efter 3 år, bl.a. gennem de nye services der udbydes og afsluttede projekter,
som fører til IP rettigheder og engagement i nye virksomheder.
Effekterne af LifeKIC beskrives ud fra nogle fælles KPI’er, som skal måle fremdriften i forhold til
konsortiets fælles mål. Over en 7 årig periode forventes følgende effekter af LifeKIC: 504 nye
virksomheder, 1.626 fælles forsknings‐ og udviklingsprojekter, 1.338 implementerings projekter, 360
dimittender per år og over ti år 5.715 nye jobs og 21.200 årsværk.
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