
Københavns Universitet, Gimlesalen, Dyrlægevej 7 
2. juni 2015 kl. 10.00 – 13.00

Program:
10.00  Velkomst og introduktion til mødet
10.10  Miljøministeriets Kina-Vand-satsning – CEWP: Bilaterale aktiviteter, involvering af virksomhederne i partnerskaber, 
    Sektorsamarbejde og assistance fra Eksportrådet, ambassaderne og vækstrådgiverne. Henrik Dissing, Naturstyrelsen
10.30  Nu satser kineserne på vandteknologi. Hvad betyder det for danske virksomheder? Nis Høyrup Christensen, CBS
10.45  Resultater, planer og muligheder i grundvandspartnerskabet: Hvordan kan man deltage? Lars Skov Andersen, China RM; Bjørn Kaare Jensen, GEUS; 
    Peter Ølbye, WeDoChina
11.00  Resultater, planer og muligheder i vand-i-byer partnerskabet: Hvordan kan man deltage? Jesper Dannisøe/Miriam Feilberg, DHI; Morten Riis, Grundfos
11.15  Universitetssamarbejde: Kan Sino-Danish University Centre og andre forskningsprojekter fremme triple-helix-partnerskaber og derigennem salg af danske   
    løsninger i Kina? Peter Engelund Holm, SDC og KU
11.30  Kaffepause
11.45  Workshop - Udfordringer i Kina, ønsker til danske tiltag og støttemuligheder
    Hvilke emner skal vi satse på ift sektorsamarbejdet
    Relevante byer, regioner og teknologier – Hvor og hvordan skal vi fokusere?
    Hvilken assistance har vi brug for fra danske myndigheder?
    Perspektiver ift to mulige nye partnerskaber for spildevand og industrivand.
13.00  Sandwich

Temamøde

CEWP og det bilaterale kinesisk – danske vandsamarbejde:

Indenfor de senere år er der sket et mærkbart skift i retning af, at forskningsmidler i højere grad målrettes innovation, dvs. anvendelse og kommercialisering af 
forskningsresultaterne, herunder tættere samarbejde med virksomheder and brugere af forskningen. På dette gå-hjem-møde vil DWF sætte fokus på konkurren-
ceudsatte midler til brug for forskning og innovation. Hvordan defineres innovation, og hvordan er mulighederne for støtte via aktuelle nationale støtteordninger 
som MUDP og i Innovationsfonden, og hvad er muligheder via EU i Horizon 2020?

Københavns Universitet, Gimlesalen, Dyrlægevej 7 
2. juni 2015 kl. 14.00 – 16.00

Program:
14.00  Kaffe og registrering
14.10  Velkomst ved Professor Peter Engelund Holm, PLEN, KU, Næstformand DWF
14.20  Innovationsfondens strategi og ansøgningsmuligheder. Afdelingsleder Søren Jensen, Innovationsfonden
14.50  Innovation som defineret i Horizon 2020. 
    Bjørn K. Jensen, Vicedirektør GEUS, Formand DWF og National Ekspert Horizon 2020, Challenge 5
15.00  Gennemgang af foreliggende version af WP 2016 – 2017 ved Bjørn K. Jensen
15.20  MUDP 2015. Strategi og ansøgningsmuligheder. Chefkonsulent Joannes Gaard, Naturstyrelsen
15.50  Afsluttende bemærkninger ved Peter Engelund Holm

Gå-hjem-møde 
Innovation som det nye sort i (vand)forskningsbranchen
Møde om Innovationsfonden, MUDP og Horizon 2020

Tilmelding til møderne: 
http://www.danva.dk/Arrangementer/Andre-arrangementer/Tema-m%C3%B8de-Nyt-fra-Forsknings--og-Innovationsfronten.aspx

Nu gør Kina vandteknologi til et nyt satsningsområde – Nu skal danske virksomheder være klar til at udnytte mulighederne og agere på de kinesiske markeder 
og i den nye konkurrencesituation.

To danske partnerskaber, Grundvand og Vand i Byer skal støtte den udvikling. På mødet kan du:

 • Lære mere om mulighederne ved deltagelse: markedsadgang, relationsopbygning, demonstration af teknologier, etablering af kontakt til kinesiske partnere
 • Lære hvilke partnerskaber du vil kunne indgå i, og hvad det specifickt vil betyde for din virksomhed


