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Dansk selskab ind i
verdens største
robotprogram
MEDICO & REHAB: Et nyt samarbejde om verdens største civile

robotprogram, blandt andet med velfærdsrobotter, får dansk deltagelse.

AF ANTON GRÆSDAL MAAJEN
Offentliggjort 03.09.14 kl. 09:22
SPARC er navnet på verdens største
civile robotprogram - og det bliver
med et dansk selskab iblandt.
Foto: Colourbox
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med i det europæiske

robotsamarbejde euRobotics, som
har indgået et samarbejde med EU om verdens største robotprogram.
Parterne vil tilsammen skyde over 20 mia. kr. ind i udviklingen af ny
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robotteknologi, blandt andet til velfærdsteknologi. Det skriver WelfareTech.

Medicoindustrien tager ny lov med ophøjet ro
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Direktør i Blue Ocean Robotics, Claus Risager, er begejstret over udsigten til

Dansker bliver ny topchef i fransk medicoselskab (09:03)

samarbejdet og de mange penge.
"Når vi udvikler vores egne robotter, er det rigtig vigtigt for os at nå frem til en
prototype eller en demonstrationsmodel, og uden offentlige midler er det
meget svært," siger han.
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EU har stor fokus på robotter til velfærdsteknologi, og deres bidrag til den
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fælles satsning kommer først og fremmest fra forsknings- og
innovationsprogrammet Horizon 2020. Netop EU-midler er meget interessante
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for en virksomhed som Blue Ocean Robotics.
"Det bedste for os er EU-midler, fordi vi bevarer en selvstændighed på
produktet, når vi videre udvikler det. Hvis ikke vi kan få EU-midler, så er vi
tvunget til at se os om efter private investorer, og så bliver det mere
kompliceret," siger Claus Risager.
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MEDICO & REHAB: Når den samlede danske

medicoindustri snart bliver underlagt nye
retningslinjer for transparens, så vil det
komme som en voldsom stor overraskelse
for mange af særligt de mindre og
mellemstore medicovirksomheder, lyder det
fra Horten.
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MEDICO & REHAB: Den nystartede

ingeniørvirksomhed PARAD går ind
på markedet for
velfærdsteknologiske løsninger,
hvor de vil bidrage i udviklingen af
produkter.
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skub i GN-vækstplan
MEDICO & REHAB: Den nye topchef

i det danske høreapparatselskab
GN ReSound, Anders Hedegaard,
vil ikke lave om på den tidligere
ledelses mål - han vil blot søge at
nå dem hurtigere.
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partnerskab
MEDICO & REHAB:
Velfærds- og
sundhedsteknologier er et
af fem
omdrejningspunkter i
samarbejde mellem KU og
to professionshøjskoler.
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MEDICO & REHAB: GN
Store Nord er ifølge
aktieanalytiker interessant
for investorer, fordi
selskabet leverer noget,
som meget få på
aktiemarkedet kan.
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Iværksættermiljøet
Symbion har ambitioner
om at øge fokus på
Accelerace-området, hvor
man blandt andet
investerer i nystartede
virksomheder inden for
sundhedsteknologi. Også
udenlandske
opstartsprojekter er i
kikkerten.

Læs artikel
Latest articles

See all

Nordea: William Demant is only for long term investors
Krogsgaard: The alternative would be a major
acquisition

Forsiden lige nu
Acquisition kickstarted Eli Lilly's oncology focus

Medicoindustrien tager ny lov
med ophøjet ro
MEDICO & REHAB: I Medicoindustrien er man

overbevist om, at medlemmerne er i stand til
at finde ud af de nye regler, der snart træder
i kraft for industriens samarbejde med det sundhedsfaglige personale.
Læs artikel

EpiTherapeutics brings in Merck’s oncology deputy
Novo closes inflammatory disorders unit

Nyheder fra FinansWatch

Vis alle

EU: Banker bør ikke kunne omgå nye bonusregler
Internationalt: Her er fremtidens finansbyer
Nykredits Stig Haldan går til Landbobanken
Nets på vej med kodeløst Dankort

Analytiker: Det ser

Dansker bliver ny

Professor: Investorerne skal presse børserne

MedWatch anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer du samtidig brugen af
cookies. Læs mere her.

2 von 3

08.09.2014 09:58

