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Invitation: Dansk Grundvandspartnerskab med Kina 

I forlængelse af de møder og aktiviteter, der er foregået inden for de sidste par år 
i regi af CEWP, har Naturstyrelsen bedt COWI, GEUS og WeDoChina hjælpe 
med at etablere et dansk partnerskab til fremme af eksport af systemer, know-
how, software og udstyr til forvaltning, indvinding, brug og beskyttelse af grund-
vand i Kina. 

Vi inviterer hermed til to informationsmøder: 
› Uge 6: Torsdag 6 Februar 10-12 hos GEUS i København 
› Uge 6: Fredag 7 Februar 10:30-12:30 hos COWI i Århus  

Partnerskabet for grundvand er et af tre eksport initiativer, der også omfatter 
Vandspild i Byer (Non-Revenue Water) og Vandbesparelser i Industri, der alle 
forberedes i samarbejde med Trade Council ved den danske ambassade i Beijing. 

Partnerskabet er en også del af China Europe Water Platform (CEWP) og vores 
primære partnere i Kina er i første omgang Shandong provinsen og Ministry of 
Water Resources.  

Som nævnt bygger vi på de møder om Kina, der er holdt i de forløbne 2 år. Nyt er 
at vi kommer med 10-12 konkrete projektforslag, som vi vil have jeres mening 
om og tilslutning til et eller flere af. Forslagene vil blive præsenteret for vores 
kinesiske partnere ved en CEWP workshop i Kina i Uge 8 (17-20 Februar), hvor-
efter vi melder tilbage om den fælles prioritering og videre projektudvikling.  

I sammenhæng grundvandspartnerskabet er der startet et initiativ med henblik på 
at levere et bidrag til en CEWP ansøgning til Horizon2020, der EU's program for 
støtte til forskningsprojekter i perioden 2014-2020. Denne proces vil blive ledt af 
østrigeren Markus Starkl (BOKU-Universität für Bodenkultur, Wien) i tæt sam-
arbejde med bl.a. DTU Miljø ved Barth Smets.  Nyt i forhold til tidligere EU 
forskningsprogrammer er målsætningen ”to take research to the market”, der er 
en kraftig henstilling om at inddrage virksomheder i ansøgningen, især de små og 
mellemstore. 

Med venlig hilsen på vegne af arbejdsgruppen. 

            
Lars Skov Andersen  Bjørn Kaare Jensen   Peter Ølbye 

COWI     GEUS      WeDoChina 

CVR 44623528 
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Tilmelding 

Returneres til Lisbeth Flindt Jørgensen (lfj@geus.dk).   

Navn  

Firma  

E-mail  

Tilmelding:  

› København  

› Århus  

Kan ikke deltage, men 
vil gerne holdes orien-
teret og evt. deltage i 
et partnerskab 

 

Ønsker ikke at deltage 
i møde eller partner-
skab 

 

 

Dagsorden 
1 Velkomst (5 min) 

Bjørn Kaare Jensen (GEUS) / Lars Skov Andersen (COWI) 

2 Information om Grundvandspartnerskabet med Kina  (10 min) 
Lars Skov Andersen (COWI) 

3 Information om Horizon2020 ansøgning (10 min) 
Bjørn Kaare Jensen (GEUS) 

4 Præsentation af forslag til pilot projekter (20 min) 
Arbejdsgruppen 

5 Pause (15 min) 

6 Diskussion af pilot projekter (40 min) 

7 Afslutning (10 min)  
Bjørn Kaare Jensen (GEUS) & Lars Skov Andersen (COWI) 

8 Sandwiches / Frokost (60 min) 

9 Mulighed for opfølgning med arbejdsgruppen (60 min) 

Før mødet vil korte beskrivelser af de foreslåede pilot projekter blive sendt til 
deltagerne og andre interesserede sammen med et skema til prioritering af delta-
gelse i pilot projekterne.  


