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MABIT ønsker å informere om prosjekter som har fått innvilget støtte til næringsrettet FoU.   
MABIT er et regionalt næringsrettet FoU-program innen marin bioteknologi, og bidrar med støtte til næringsrettede FoU prosjekter i eller i 
tilknytting til Nord-Norge.  

 
 
MABIT har i styremøte 01/22 (17.03.2022) behandlet til sammen 9 søknader med et omsøkt beløp fra MABIT på totalt 8,5 MNOK. Det ble i møtet vedtatt å støtte prosjekter 
med et samlet beløp på 1,7 MNOK:  
 
 
Søker Samarbeidspartner Prosjekt tittel Populærvitenskapelig sammendrag 
Nofima AS 
Øivind Andersen 
oivind.andersen@nofima.no 
93 06 02 48 

 Antisense delivery for Atlantic cod 
sterilization (SterileCod) 

Prosjektet SterileCod vil utvikle sikker teknologi for produksjon av steril torsk for 
å løse problemer knyttet til tidlig kjønnsmodning og negative interaksjoner 
mellom oppdrettstorsk og villfisk 

UiT – Norges arktiske universitet 
Richard A. Engh 
richard.engh@uit.no 
93 66 70 03 

Norinnova AS Newly discovered potent tools for 
neurodegenerative disease diagnostics 
and therapy: 
NeuroDyrk  

Alzheimers sykdom (AD) har i dag begrensede virksomme terapier. Nye stoffer 
oppdaget ved UiT har potensial som nytt legemiddel til AD grunnet meget sterk 
binding til DYRK1A. 

 
 
 
Følgende sluttrapport ble godkjent: 

 
 
 

Prosjekteier Samarbeidspartner Prosjekt tittel Populærvitenskapelig sammendrag 
Biotech North 
Line Kjelstrup 
line@biotechnorth.no 
99 50 59 74 

 Enzymkonferansen 2021  
 

Med støtte fra MABIT inviterte Biotech North og NCE Blue Legasea noen av 
de skarpeste hjernene innen bruk og produksjon av enzymer til Enzyme 
Conference 2021 på Gardermoen, 15-16. november 2021. 
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Ny utlysning fra MABIT (ordinær og ekstraordinær*) med søknadsfrist 16. juni: 
 
Flere har fått med seg at videre utlysninger fra MABIT for vår 2022 måtte avlyses. MABIT-programmet ble 01.01.2022 flyttet fra Nærings- og 
fiskeridepartementet til Kommunal- og distrikts departementet. Politisk behandling om videre satsing på MABIT-programmet har vært forsinket og skjer i 
forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 12. mai 2022. Det er per i dag ikke bevilget midler til MABIT for 2022. Derimot har MABIT fremdeles noe midler fra 
tidligere bevilgninger (2021). Dette gjelder både offentlige midler og midler fra Samfunnsløftet ved Sparebanken Nord-Norge. Dermed kan vi garantere for en ny 
utlysning fra MABIT, både ordinær og ekstraordinær (100% støtte til oppstarts-bedrifter)* med søknadsfrist 16. juni.  
 
 
Sjekk mabit.no for mer detaljer og søknadsskjema. – Og les om ekstraordinær utlysning nedenfor. 
 
 
 
MABIT-midlenes framtid og kommende utlysninger? 
 
MABIT-midlenes framtid og nye framtidige utlysninger avhenger av at MABIT-programmet blir vedtatt videreført i revidert nasjonalbudsjett og at MABIT blir 
ivaretatt regionalt av programmets finansieringskilder. På vegne av næringen håper vi at finansieringsordningen blir videreført slik dere kjenner den. Stadig nye 
bedrifter i Nord-Norge oppgir at MABIT har vært en utløsende faktor i deres utvikling og en tilrettelegger for deres banebrytende næringsrettede forskning.  
 
Vi vil informere fortløpende straks vedtak er fattet. Følg med på nyhetsbrev, Facebook og mabit.no for oppdatert informasjon om MABIT og nye utlysninger. 
 
 
 
 
 
 

http://www.mabit.no/
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*MABIT ønsker å informere om ekstraordinær utlysning med 100% prosjektfinansiering av gode forskningsideer fra små 
oppstarts bedrifter - søknadsfrist 16. juni  
 
  
MABIT-programmet tilbyr 100% prosjektfinansiering av gode forskningsideer fra små oppstarts bedrifter innenfor (marin) bioteknologi i Nord-Norge i samarbeid med 
Samfunnsløftet ved Sparebanken Nord-Norge 
 
 
Følgende vilkår gjelder for utlysning av 100% midler:  
- Skal være etablert bedrift, tidlig fase. Ingen maksgrense fra registreringsdato i enhetsregisteret.  
- Kan søkes støtte på prosjekter inntil NOK 500.000  
- Skal være relevant for MABIT programmets satsingsområder og øvrige vilkår  
- Søknadsfrist 16. juni 
- Benytt MABIT søknadsmal – alle punktene på søknadsskjema skal fylles ut.   
- Sendes til mabit@norinnova.no  
- Merk søknaden MABIT/SNN - Samfunnsløftet.   
  
 
Framragende ideer vil vektlegges. Disse vil også veies opp mot behov for full-finansiering. Det skal begrunnes/tydeliggjøres hvorfor det søkes om 100% 
prosjektfinansiering.  
 
 
MABITs HOVEDMÅL: 

• bidra til økt verdiskapning i fiskeri- og havbruksnæring og bioteknologisk industri. 
• virke som aktiv pådriver og koordinator for styrking av FoU og industrielle aktiviteter innen marin bioteknologi i regionen.  
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Uttalelser fra brukere av MABIT (sitater fra evalueringer):  
 
”MABIT fyller en faglig nisje og bidrar til å bygge bru mellom FoU og næringsliv”  
”MABIT bidrar til å løse problemstillinger som ikke passer inn i eller er for små til å passe i det generelle virkemiddelapparatet” 
 
 
 
MABIT har:   

• behandlet 24 søknader i 2021, hvorav 12 er innvilget støtte 
• oppnådd 27 % privat prosjektfinansiering i 2020 

 
 
Neste søknadsfrist torsdag 16. juni 2022 
 

 

 

 

 

Victoria S. Paulsen, Daglig leder for MABIT-programmet 
 
victoria@norinnova.no - Tlf: 907 94 606 

 

MABIT HAR 4-5 SØKNADSFRISTER PER ÅR 
OG KORT RESPONSTID 

http://www.mabit.no/
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