Samarbejdsaftale om SPININ
Denne samarbejdsaftale aftale om SPININ er indgået mellem
FIRMANAVN
Adresse
Postnr.
Tlf.
Mail
CVR-nr.
(herefter kaldet “Iværksætteren”)
og
FIRMANAVN
Adresse
Postnr.
Tlf.
Mail
CVR-nr.
(herefter kaldet “Virksomheden”)

under medvirken som facilitator af

Aarhus Universitet, Forskning og Eksterne Relationer
Katrinebjergvej 107, Aarhus N
CVR-nr. 31119103
(herefter kaldet “Facilitatoren”)
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1. SPININ-METODEN
SPININ-metoden er udviklet i et projektsamarbejde mellem Aarhus Universitet og Industriens
Fond.
SPININ-metodens overordnede mål er at forbedre overlevelsesraten for nye videnbaserede
vækstvirksomheder og at optimere det etablerede erhvervsliv. SPININ skaber vækst hos iværksættere og etablerede virksomheder, ved at de indgår i et gensidigt, afbalanceret samarbejde,
hvor de får adgang til hinandens erfaring, kompetencer og ressourcer. SPININ-samarbejdet er et
faciliteret forløb, hvor begge parter bidrager til og modtager hjælp fra hinanden. Facilitatoren
hjælper samarbejdsparterne med at udforme konkrete handleplaner ud fra deres vækstmål.
SPININ-metoden er nærmere beskrevet i SPININ-drejebogen, som er tilgængelig på www.spinin.au.dk.
2. BAGGRUND OG FORMÅL
Parterne ønsker at indgå som henholdsvis virksomhed og iværksætter i et SPININ-forløb, idet
Parterne ønsker at samarbejde om fælles idé-, viden- og erfaringsudveksling.
Det er således Parternes opfattelse, at de ved at udnytte hinandens respektive viden, erfaringer
og kompetencer kan skabe gensidig kommerciel succes.
Det er formålet med denne samarbejdsaftale (herefter ”Aftalen”) at fastlægge vilkårene for hver
Parts deltagelse i SPININ-forløbet – herunder forholdet til Facilitatoren.
Som Aftalens Bilag 1 er vedlagt et aftaleskema, der udgør en integreret del af Aftalens vilkår.
3. PARTERNE
Virksomheden har særlig viden/ekspertise inden for det område, der er beskrevet under punkt 2
i Bilag 1 og driver virksomhed inden for det område, der er beskrevet under punkt 2 i Bilag 1.
Iværksætteren har særlig viden/ekspertise inden for det område, der er beskrevet under punkt 2
i Bilag 1 og driver virksomhed inden for det område, der er beskrevet under punkt 2 i Bilag 1.
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4. FORHOLDET TIL FACILITATOREN
Parterne er forud for deres samarbejde blevet matchet af en Facilitatoren. Facilitatoren er ikke
part i Aftalen, men Parterne påtager sig i det indbyrdes forhold en række forpligtigelser over for
Facilitatoren.
Således forpligter Parterne sig til at deltage aktivt i Facilitatorens SPININ-samarbejdsmøder og
-aktiviteter samt til at være tilgængelige i rimeligt og naturligt omfang for besøg af Facilitatoren
og i øvrigt besvare henvendelser fra Facilitatoren. Parternes nærmere forpligtelser over for Facilitatoren fremgår af punkt 6 i Bilag 1.
5. KONTAKTPERSONER
Hver Part har udpeget en kontaktperson, som er udstyret med den fornødne fuldmagt til at
træffe beslutninger i samarbejdet på vegne af den pågældende Part. Hver Part kan frit udskifte
sin kontaktperson ved at give skriftlig meddelelse derom til den anden Part. Ved aftalens indgåelse er de kontaktpersoner for Parterne udpeget, som fremgår af punkt 1 i Bilag 1.
Parternes kontaktperson hos Facilitatoren fremgår ligeledes af punkt 1 i Bilag 1.
6. SAMARBEJDETS INDHOLD
Parternes udbytte af samarbejdet og samarbejdet mellem Parterne i øvrigt afhænger alene af
Parternes indsats. Det er derfor afgørende, at Parterne er indstillet på at stå til rådighed for hinanden i rimeligt og naturligt omfang.
Under punkt 7 i Bilag 1 har Parterne oplistet deres respektive udfordringer og bidrag under samarbejdet. Parterne vil i fællesskab søge at løse disse udfordringer, ligesom Parterne løbende vil
fastlægge og tilpasse det nærmere indhold af samarbejdet og konkrete fælles projekter.
Parterne mødes løbende for at drøfte status på konkrete projekter og øvrige forhold af betydning for samarbejdet. Parternes aftalte mødefrekvens fremgår af punkt 3 i Bilag 1. Hver Part kan
derudover indkalde til et samarbejdsmøde med det varsel, der fremgår af punkt 3 i Bilag 1, hvis
omstændighederne taler herfor. En sådan indkaldelse skal vedlægges en dagsorden for det påtænkte møde.
For hvert møde i samarbejdet agter Parterne at udarbejde en kortfattet handleplan, hvori Parternes beslutninger om konkrete aftalte handlinger er angivet. Handleplanen kan også indeholde andre eventuelle beslutninger, der er truffet eller andre drøftelser af vigtighed for samarbejdet. Handleplanen godkendes efterfølgende af Parterne.
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7. ØVRIGE AFTALER OG FORHOLDET TIL TREDJEMAND
Aftalen er et frivilligt samarbejde mellem Parterne som enkeltstående virksomheder og ikke et
fælles selskab, joint venture eller anden juridisk enhed, ligesom hver Part fortsat alene tegner
sin egen virksomhed. Ingen Part kan indgå aftale med tredjemand, som binder den anden Part,
medmindre andet er aftalt særskilt.
8. LOKALER OG FACILITETER
Iværksætteren kan tildeles adgang til en kontor-/værkstedsplads på Virksomhedens adresse
og/eller adgang til laboratorie, værksted, produktion eller lignende specielle faciliteter efter
nærmere aftale mellem Parterne. Iværksætteren er ved Aftalens indgåelse tildelt adgang til de
faciliteter, der fremgår af punkt 4 i Bilag 1.
Al brug af Virksomhedens faciliteter foregår efter Virksomhedens anvisninger.
Iværksætterens brug af maskiner, udstyr og andet materiel tilhørende Virksomheden sker på
eget ansvar.
9. ØKONOMI
Aftalen medfører ikke økonomiske rettigheder eller pligter for Parterne, medmindre andet er
særskilt aftalt.
Ingen Part kan afholde udgifter med bindende virkning for den anden Part, medmindre andet er
særskilt aftalt.
10. FORSIKRINGER
Iværksætteren er ikke omfattet af Virksomhedens forsikringer. Iværksætteren er derfor ansvarlig
for selv at tegne og opretholde de nødvendige forsikringer, som måtte være relevante for dennes deltagelse i samarbejdet under Aftalen.
11. EJERSKAB OG IMMATERIALRETTIGHEDER
Hver Part bevarer den fulde ejendomsret til rettigheder, denne måtte have frembragt forinden
samarbejdets start. Parterne er således enige i, at aftalen ikke medfører nogen overgang af rettigheder, medmindre andet er særskilt aftalt.
Eventuelle senere forbedringer/videreudviklinger af en Parts produkter eller immaterialrettigheder, der sker under medvirken af den anden Part, vedbliver at være den pågældende Parts ejendom, uanset om den anden Part måtte have medvirket i forbindelse med videreudviklingen
heraf, medmindre andet er særskilt aftalt.
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Måtte Parterne i fællesskab udvikle nye produkter/services eller andet, vil rettighederne dertil
ejes i fællesskab af Parterne i lige sameje, medmindre andet er særskilt aftalt.
Parterne er opmærksomme på at træffe særskilt aftale herom, inden et fælles udviklingsarbejde
af produkter/services eller immaterialrettigheder iværksættes.
Hver Part afgør selv, i hvilket omfang denne ønsker at beskytte sine egne immaterialrettigheder
– herunder ved patentering. For samejede produkter/services beslutter Parterne i fællesskab, i
hvilket omfang Parterne ønsker at beskytte eventuelle immaterialrettigheder – herunder ved
patentering.
Hvis Parterne beslutter at ansøge om eller opretholde patent eller anden immaterialretlig beskyttelse af en fælles rettigheder, udpeger Parterne i fællesskab en aktør (som kan være en af
Parterne), som skal udføre aktiviteterne i begge Parternes navne og på begge Parternes vegne.
Parterne bærer de omkostninger, der er forbundet med aktiviteterne ligeligt, medmindre andet
er særskilt aftalt.
12. FORTROLIGHED
Enhver form for forsknings- og erhvervshemmeligheder såvel som videnskabelige, tekniske,
driftsmæssige eller kommercielle oplysninger, data eller erfaringer, der udveksles mellem Parterne som led i udførelsen af denne aftale, er fortrolige oplysninger (”Fortrolige Oplysninger”).
Parterne er forpligtet til at iagttage fortrolighed angående Fortrolige Oplysninger, og ingen af
Parterne må offentliggøre eller videregive til en tredjemand den anden Parts Fortrolige Oplysninger.
Alle Fortrolige Oplysninger som en Part modtager fra den anden Part, må alene udnyttes inden
for Aftalens formål.
Som Fortrolige Oplysninger betragtes dog ikke oplysninger som:
i
ii

iii
iv
v

au

som på tidspunktet for modtagelsen var offentliggjort eller på anden måde tilgængelig
for offentligheden;
som efter modtagelsen er blevet offentliggjort eller blevet tilgængelig for offentligheden på anden måde, uden at dette skyldes modtagerens tilsidesættelse af hemmeligholdelsesforpligtelse;
som allerede på modtagelsestidspunktet var retmæssigt i den modtagende Parts besiddelse uden hemmeligholdelsesrestriktioner,
som er modtaget fra en tredjemand, som fremstod som berettiget til retmæssigt at videregive informationen; eller
som er udviklet uafhængigt af samarbejdet under Aftalen af den modtagende Part.
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Hvis offentligretlige forskrifter eller påbud forpligter en Part til at videregive den anden Parts
Fortrolige Oplysninger helt eller delvist, skal den videregivende Part straks give den anden Part
meddelelse derom og søge at begrænse videregivelsen af Fortrolige Oplysninger mest muligt.
Uanset Aftalens ophør i øvrigt ophører fortrolighedsforpligtelsen 5 år efter ophøret af samarbejdet mellem Parterne.
Ved samarbejdets ophør, uanset årsagen hertil, skal hver af Parterne på den anden Parts forlangende tilbagelevere alle modtagne Fortrolige Oplysninger – herunder alle kopier, afskrifter, notater og øvrige gengivelser heraf. Såfremt udlevering af de Fortrolige Oplysninger ikke er hensigtsmæssig, kan den modtagende Part i stedet vælge at destruere de Fortrolige Oplysninger på
betryggende vis.
13. ANSVARSBEGRÆNSNING
Med nedenstående begrænsninger er hver Part erstatningsansvarlig over for den anden Part i
overensstemmelse med sædvanlig dansk ret.
En Part er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af et vilkår i Aftalen, hvis det skyldes begivenheder, som er uden for Partens rimelige kontrol (force majeure).
En Part skal i ingen tilfælde, bortset fra tilfælde af væsentlig misligholdelse, være ansvarlig over
for den anden Part for indirekte tab, herunder tab af fortjeneste, tab af omsætning, tab af forretning, tab af goodwill, tab af forventede besparelser eller omkostninger til at anskaffe erstatningsprodukter eller -ydelser.
Parterne er indforstået med, at den assistance, vejledning og sparring der løbende gives i samarbejdet ydes efter Partens bedste evner. En Part er således ikke ansvarlig over for den anden
Part, for utilsigtede konsekvenser af råd eller dåd i forbindelse med samarbejdet. Det er således
op til den modtagende Part at vurdere i hvilket omfang denne ønsker at anvende de råd og den
dåd, som den anden Part tilbyder.
14. SUPPLERENDE AFTALER MELLEM PARTERNE
Parterne er opmærksomme på, at indgåelse af supplerende skriftlige aftaler kan blive nødvendigt.
Parterne er særligt opmærksomme på, at Parterne ved fælles konkrete projekter af mere forpligtende karakter, antagelse af en Part som konsulent, træk på en Parts medarbejderes arbejdskraft og i lignende situationer skal have fastsat rammerne for udvidelsen af samarbejdet med en
særskilt skriftlig aftale.
Som Bilag 2 til Aftalen er vedlagt en oversigt over en række særlige opmærksomhedspunkter,
som Parterne bør iagttage i forbindelse med konkrete forpligtende projekter, som udspringer af
Parternes samarbejde.
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15. VARIGHED OG OPHØR
Aftalen træder i kraft, når den er underskrevet af begge Parter.
Aftalen løber indtil den dato, der fremgår af punkt 5 i Bilag 1, hvorefter Aftalen ophører uden
yderligere varsel, medmindre Parterne forinden har aftalt andet.
Hver Part kan herudover frit opsige Aftalen med 30 kalenderdages skiftligt varsel til den anden
Part med genpart til Facilitatoren.
Hver Part kan herudover ophæve Aftalen med omgående virkning ved skriftlig meddelelse til
den anden Part med genpart til Facilitatoren i tilfælde af væsentlig misligholdelse. Som væsentlig misligholdelse skal blandt andet henregnes følgende:
i
ii
iii
iv

Gentagen undladelse af deltagelse i samarbejdet eller i Facilitatorens SPININ-aktiviteter.
Overtrædelse af hemmeligholdelsesforpligtelsen.
Væsentlig misligholdelse af andre aftaler indgået mellem Parterne.
Iværksætterens gentagne og manglende iagttagelse af Virksomhedens anvisninger for
brug af lokaler og øvrige faciliteter.

Hver Part har efter ophøret af samarbejdet, uanset årsagen hertil, ret til frit at anvende sine individuelle immaterialrettigheder, og den anden Part opnår ikke i kraft af Aftalen nogen ret eller
brugsret til sådanne rettigheder.
16. ÆNDRINGER OG TVISTER
Aftalen kan alene ændres ved en skriftlig aftale, som underskrives af begge Parter.
Aftalen er underlagt dansk ret – undtagen danske lovvalgsregler – og enhver tvist mellem Parterne skal afgøres ved retten i Aarhus som retten i første instans.
17. BILAG OG RANGFØLGE
I tilfælde af uoverensstemmelse mellem et vilkår i et bilag og Aftalen i øvrigt, skal Aftalen have
forrang.
Aftalen har følgende bilag:
Bilag 1
Bilag 2
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18. UNDERSKRIFTER

For Virksomheden:

For Iværksætteren:

Navn:
Titel:
Dato:

Navn:
Titel:
Dato:

Læst og godkendt af Facilitatoren:

Navn:
Titel:
Dato:
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AFTALESKEMA SPININ - BILAG 1
1.
KONTAKT-PERSONER
2.
VIDEN OG ARBEJDSOMRÅDE

FACILITATOR

ANDRE

IVÆRKSÆTTERVIRKSOMHED

ETABLERET VIRKSOMHED

VIDEN/ EKSPERTISE

ARBEJDSOMRÅDE

VIDEN/ EKSPERTISE

ARBEJDSOMRÅDE

7.
UDFORDRINGER
OG BIDRAG

UDFORDRINGER:

BIDRAG:

MOTIVATION:

BIDRAG:

























3.
MØDER
4.
ADGANG TIL
FACILITETER
Iværksætteren har
adgang til følgende
faciliteter hos Virksomheden (Afkryds)

IVÆRKSÆTTER

Hvor ofte mødes vi

ETABLERET VIRKSOMHED

Varsel for særlige møder

KONTOR. Virksomheden stiller sædvanlige kontorfaciliteter, herunder internet, print, kopi mv., til rådighed for Iværksætteren. I det omfang Virksomheden ønsker
vederlag for brugen af- og adgang til faciliteterne, indgås der separat aftale herom mellem Parterne ligesom en Parts udnyttelse af den anden Parts medarbejderes
arbejdskraft også kræver særskilt aftale.
Iværksætteren får udleveret adgangskort/nøgle samt koder til Virksomhedens adresse. Iværksætteren hæfter selv for eventuel bortkomst af nøgle/adgangskort.
Iværksætteren får udleveret kopi af eventuelle personaleforskrifter, som Virksomheden måtte have, idet Iværksætteren forpligtiger sig til at agere i overensstemmelse hermed over for Virksomhedens ansatte og i Virksomheden.
Der er etableret en kantineordning eller anden mad- og drikkeordning på Virksomheden, og Iværksætteren kan efter nærmere aftale tilslutte sig ordningen på samme
vilkår som Virksomhedens ansatte.

ANDRE FACILITETER (afkryds og beskriv)
5.
AFTALENS
OPHØR
6.
FORPLIGTELSER
OVERFOR
FACILITATOR
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Dato for ophør af samarbejdet: __/__ _____
(afkryds og beskriv)
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