
10.30 ca.

En virksomheds erfaring med udviklingssamarbejde med forsvarsopgaver og EU-
funding, SMV tba.

Nationalt vidensamarbejde, der skal sikre et øget hjemtag fra EU’s Forsvarsfond v. Peter
Nielsen, Aalborg Universitet, Evaluator EU

Kaffe og netværk

Dato: 20. september 2021 | Tid: 08.45-13.00 | Sted: www.eu-norddanmark.dk

Program
9.00

Tips og tricks til netværksaktivitet og konsortiedannelse v. Klaus Bolving, CenSec

Velkommen v. Jens Christian Winther, NordDanmarks EU-kontor

Mulighederne for virksomheder og universiteter i EU’s Forsvarsfond. Introduktion til det
nuværende kald, ansøgningsprocessen, konsortiumskrav og partnersøgning v. Aske
Nerup, kaptajn, Forsvarsministeriet, Materiel- og indkøbsstyrelse

12.30 ca.

Mulighed for 1:1 med oplægsholdere, Erhvervsstyrelsen, Dansk Erhverv og Dansk Industri

Boost til samarbejde med Forsvaret om forskning og
udvikling til EU’s sikkerhed og forsvar?

Tilmelding senest d. 10. september

På www.eu-norddanmark.dk | Forsvarsfonden Roadshow

Roadshowet stopper også her: Midtjylland d. 21/9, Sydjylland d. 22/9, Fyn d. 23/9 og Hovedstaden/
Sjælland d. 24/9. Find info om temaer og oplæg på https://bit.ly/3hEkk7M.

Roadshow

For at øge konkurrenceevnen, effektiviteten og innovationskapaciteten i den europæiske forsvarsindustri tilbyder
EU tilskudsmuligheder til virksomheder og forskere, der har interesse i at blive en del af udviklingen af
sikkerheds- og forsvarsteknologier.

Den Europæiske Forsvarsfond modtager nu ansøgninger med en første deadline: december 2021. Forsvars-
fonden udbydes i perioden 2021-2027.

Kom og få indblik i, hvordan du kan blive en del af udviklingen af fremtidens europæiske sikkerheds- og
forsvarsteknologier, herunder også den grønne og digitale omstilling af Forsvaret, samt hvordan du kan
fremme din forskning, innovation og produktudvikling i samarbejde med Forsvaret.

Mød Forsvarsministeriet, Erhvervsstyrelsen, CenSec, firmaer, forskere, Dansk Erhverv og Dansk Industri og hør
nærmere om, hvilke samarbejdsmuligheder du har.

Partnere:

Arktisk og Space surveillance og kommunikation v. Charlotte Wiin Havesteen, kontorchef
GEOMETOC, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Q&A og afrunding v. Jens Christian Winther, NordDanmarks EU-kontor

Bliv Leverandør til forsvarsindustrien - Forretningsmæssig sparring v. Flemming Eriksen,
konsulentchef og forretningsudvikler, Erhvervshus Nordjylland

Sandwich og networking

Spørgsmål og info:

Jens Christian Winther | tlf. 40580030


