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 Proces for indgåelse af OPI-aftaler, forløb frem mod et udbud og indgåelse af 
kontrakt om indsamling 

 En OPI-aftales indhold 

 Fælles forståelse af behov og udviklingsmål – hvad er realistisk? 

 Konsortiedannelse 

Overblik 



Workshop 

• Fælles 
forståelse 

• Forberede 
next step 

• Rolle: 
Inspiration 

OPI 

• Innovation 

• Fælles 
udvikling 

• Rolle: 
Udviklings- 
partnere 

Udbud 

• Leverandørvalg 
og indkøb 

• Konkurrence(r) - 
med ”dialog”  

• Rolle: 
Tilbudsgivere 

Kontrakt 

• Drift - med 
løbende 
optimering 

• Partnerskab 

• Rolle: 
Partnere 

Overordnet proces fra workshoppen i dag til indgåelse af kontrakt(er): 

Proces 



Workshop 

• Inspiration 

• Fælles 
forståelse 

Opsamling 

• Udkast til OPI-
aftale(r) 

• Henvendelser fra 
interesserede 

Aftale 

• Forhandling 
af vilkår 

• Indgåelse af 
aftaler 

OPI 

• Et eller flere 
OPI-forløb 

• Mulighed for 
flere faser… 

Proces for indgåelse af OPI-aftale(r): 

Proces 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Kommissionens meddelelse om prækommercielle indkøb 

En OPI-aftales indhold? 



En OPI-aftale (om F&U) vedrører som udgangspunkt ikke kommercielt rettede 
aktiviteter, herunder: 

 Almindelig drift 

 Serieproduktion 

 Leverancer for at sikre kommerciel levedygtighed eller tilbagebetaling af 
leverandørs F&U-omkostninger 

 Integration eller tilpasning til konkret kommerciel anvendelse 

 Rutinemæssige eller regelmæssige ændringer af eksisterende produkter og 
processer 

 Almindelig udskiftning eller udvidelse af produktionsfaciliteter 

En OPI-aftales indhold? 



OPI-modelaftalen indeholder følgende afsnit: 
 Parter 

 Baggrund og formål 

 Definitioner 

 OPI-projektet (samt bilag 1: Projektbeskrivelse) 

 Samarbejdsform 

 Projektets økonomiske ramme (samt bilag 2: Budget) 

 Privat parts forpligtelser 

 Medarbejdere 

 Offentlig parts bidrag 

 Rettigheder 

 Udbudsmæssige forhold 

 Offentliggørelse og hemmeligholdelse 

 Nye parters indtræden 

 Misligholdelsesbeføjelser 

 Aftalens ophør 

 Tvister 

 Underskrifter 

Kilde: OPIguide.dk 

En OPI-aftales indhold? 



Succesfuld OPI forudsætter fælles forståelse af behov og udviklingsmål 

 Hvad er realistisk - og hvordan sikres de ”rigtige incitamenter? 

OPI-aftalen skal sikre fælles forståelse, bl.a. i forhold til: 

 Antal udviklingsspor 

 Tids- og aktivitetsplan 

 Udviklingsmål (og evt. delmål) 

 Økonomisk ramme 

 Gensidige bidrag og forpligtelser 

 Dokumentation af proces samt opnået viden og resultater 

 Rettigheder til ”resultater” 

 Offentliggørelse og hemmeligholdelse 

Fælles forståelse 



Konsortier kan skabe bedre løsninger og bedre samarbejde! 

 

 

 

 

 

 

 

Overvejelser: 

 Har parterne i et konsortium behov for en formaliseret konsortie-/samarbejdsaftale? 

 Et OPI-forløb kan ”teste” samarbejdet mellem private parter i et konsortium (før reel kontrakt) 

 Risiko for konkurrencefordrejning (men kun i helt særlige tilfælde) 

 

Konsortiedannelse og OPI 

Offentligt 
bidrag 

Privat 
ekspertise 

Fælles 
succes! 

Part 1 

Part 
2 

Part 3 



 Er der interesse for indgåelse i OPI-forløb? 

 Hvad er rammen for konkrete opnåelige udviklingsmål? 

 Hvilke input kan BOFA forvente fra private aktører? 

 Vilkår for OPI-samarbejdet 

 Aktivitets- og tidsplan? 

 Rettighedsspørgsmål? 

 Økonomi? 

 … ? 

Temaer til drøftelse 
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