
10.25

Innovationsprojekter med robotter og droner i en sikkerhedskontekst v. Kasper
Hallenborg, Institutleder Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, SDU

Praktiske erfaringer i forsvarsindustrien, Do's & Dont's baseret på analyse af
muligheder og potentialer som leverandør til Forsvaret og den globale
forsvarsindustri v. Jannik Hjulgaard, Capital E&I

#BridgingTheGap: Artic v. Morten Hvalsøe-Dybdal, chef for Kapacitetscenter UAS,
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)

Kaffe og netværk

Dato: 23. september 2021 | Tid: 09.00-14.00 | |Sted: Fyn
HC Andersen Lufthavnen,
Lufthavnvej 131, 5270 NordfynsProgram

9.00

Hvilke muligheder er der for virksomheder og universiteter i EU's Forsvarsfond?
Introduktion til calls, ansøgningsprocessen, konsortiekrav og partnersøgning
v. Aske Nerup, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)

Case: FITS4TOP - et EDIDP-projekt med dansk deltagelse v. Benny Graff
Mortensen, IFAD

Velkommen v. Gert Taul Pedersen, Odense Robotics

Nordfyn som hotspot for drone-samarbejde med Forsvaret v. Michael Larsen,
UAS Testcenter Denmark

12.00 Sandwich og netværk/ 1:1-sparring med stærke samarbejdspartnere

Boost til udvikling og samarbejde med Forsvaret

Tilmelding senest d. 10. september til Else Dyekjær Mejer, edm@southdenmark.be

Deltagerens tidsforbrug vil indgå som medfinansiering af DEB's klyngeindsats.

Roadshowet stopper også her: Nordjylland d. 20/9, Midtjylland d. 21/9, Sydjylland d. 22/9
og Hovedstaden/Sjælland d. 24/9. Find info om temaer og oplæg på www.southdenmark.be/

Roadshow

Partnere:

Få indblik i, hvordan du kan fremme din forskning, din produktudvikling og din forretning i
samarbejde med Forsvaret - og måske endda være med til at styrke Forsvarets grønne og digitale
omstilling.

Du vil komme til at høre nærmere om, hvordan du kan blive en del af udviklingen af fremtidens
europæiske sikkerheds- og forsvarsteknologier, og hvordan EU's nye Forsvarsfond kan være med til
at fremme forskning og innovation.

Benyt muligheden for at gå i dialog med interessante samarbejdspartnere, herunder Dansk Industri,
Dansk Erhverv, Erhvervsstyrelsen, Odense Robotics, Capital E&I og FMI, og få chancen for at høre
mere om, hvilke samarbejdsmuligheder de tilbyder.


