Oversigt over DTU’s aftaleskabeloner for de mest almindelige samarbejdstyper

Navn

Bruges til

Forudsætninger

Finansiering

Publikation

Fortrolighed

IPR

Samarbejdsaftale for

Mindre forskningsopga-

Projektet skal være

Af parterne og/eller af of-

Adgang til at offentlig-

Fortrolighed i en periode

Ingen rettighedsoption

mindre projekter med

ver i samarbejde med en

forskningsmæssigt rele-

fentlige eller private be-

gøre egne resultater

på typisk 3-5 år

2 parter

virksomhed, og hvor der

vant

villinger

ikke forventes at blive
genereret IPR
Samarbejdsaftale for 2

Forskningsprojekt med

Projektet skal være

Af parterne og/eller af of-

Adgang til at offentlig-

Fortrolighed i en periode

Rettighedsoption til virk-

parter

en virksomhed og ofte

forskningsmæssigt rele-

fentlige eller private be-

gøre egne resultater

på typisk 3-5 år

somheden inden for

med tilsagn om offentlig

vant

villinger

Field

finansiering
Samarbejdsaftale for

Forskningsprojekt i sam-

Projektet skal være

Af parterne og/eller af of-

Adgang til at offentlig-

Fortrolighed i en periode

Rettighedsoption til virk-

flere parter

arbejde med flere virk-

forskningsmæssigt rele-

fentlige eller private be-

gøre egne resultater

på typisk 3-5 år

somhederne inden for

somheder og ofte med

vant

villinger

Field og inden for virk-

tilsagn om offentlig finan-

somhedernes Field of

siering. Aftalen indehol-

Use

der bestemmelser om
projektorganisation og
ledelse
Aftale om rekvireret

Køb af forskningsmæs-

Aktiviteter, der er en ud-

Virksomheden skal

DTU kan holde afgræn-

Fortrolighed i en periode

Virksomheden får nor-

forskning

sige ydelser, f.eks. må-

løber af DTU’s alminde-

dække alle DTU’s di-

sede resultater hemme-

på typisk 3-5 år

malt ret til projektets re-

linger og tests

lige virksomhed

rekte og indirekte om-

lige

sultater

kostninger (OBS på
overhead)

28. marts 2019

1

Navn

Bruges til

Forudsætninger

Finansiering

Publikation

Fortrolighed

IPR

PhD ansat på DTU men

Forskningsprojekt, der

Offentliggørelse og for-

Virksomheden finansie-

Adgang til offentliggø-

Fortrolighed i en periode

Den Ph.D. studerendes

finansieret af en virk-

udføres af en Ph.D. stu-

svar i henhold til Ph.D.-

rer den Ph.D. stude-

relse af egne resultater

på typisk 3-5 år

resultater tilhører virk-

somhed

derende, som er ansat

bekendtgørelsen

rende, herunder løn

(vilkår for offentliggø-

somheden. Vejleders re-

m.m.

relse er tilrettet reglerne

sultater tilhører DTU

på DTU

for Ph.D. studerende)
Erhvervs-PhD (financi-

Forskningsprojekt, der

Offentliggørelse og for-

Finansiering via Innovati-

Adgang til offentliggø-

Fortrolighed i en periode

Den Ph.D. studerendes

eret af Innovationsfon-

udføres af de Ph.D. stu-

svar i henhold til Ph.D.-

onsfonden

relse af egne resultater

på typisk 3-5 år

resultater tilhører virk-

den)

derende, som er ansat i

bekendtgørelsen

en virksomhed

(vilkår for offentliggø-

somheden. Vejleders re-

relse er tilrettet reglerne

sultater tilhører DTU

for Ph.D. studerende)
PhD ansat i virksom-

Forskningsprojekt, der

Offentliggørelse og for-

Virksomheden finansie-

Adgang til offentliggø-

Fortrolighed i en periode

Den Ph.D. studerendes

hed

udføres af en Ph.D. stu-

svar i henhold til Ph.D.-

rer den Ph.D. stude-

relse af egne resultater

på typisk 3-5 år

resultater tilhører virk-

derende, som er ansat i

bekendtgørelsen

rende, navnlig uddannel-

(vilkår for offentliggø-

somheden. Vejleders re-

sesbidrag (tuition fee)

relse er tilrettet reglerne

sultater tilhører DTU

en virksomhed

for Ph.D. studerende)
NDA (fortrolighedsaf-

Udveksling af fortrolige

tale)

oplysninger (ofte forud

Ingen

Ingen

Ingen

Fortrolighed i en periode

Ingen

på typisk 3-5 år

for en samarbejdsaftale
eller anden aftale)
MTA (material transfer

Aftale om udveksling af

Ikke-kommerciel forsk-

agreement)

biologisk eller kemisk

ning og undervisning

materiale

Typisk ingen betaling

Adgang til offentliggørelse af egne resultater

Aftales konkret

Det udvekslede materiale tilhører afsender,
mens nye materialer, der
ikke indeholder det udvekslede materiale, tilhører modtageren
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Navn

Bruges til

Forudsætninger

Finansiering

Publikation

Fortrolighed

IPR

Gæsteforsker (visiting

Når DTU modtager gæ-

Ingen

Gæsteforskerens ar-

Adgang til offentliggø-

Fortrolighed i en periode

IPR tilhører som ud-

scientist, inkl. Ph.D.’er)

steforskere og Ph.D.’er

bejdsgiver skal afholde

relse af egne resultater,

på typisk 3-5 år

gangspunkt DTU

omkostningerne

men gæsteforskeren
skal varsle DTU inden
offentliggørelse
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