
10.25

Samarbejde med Forsvarsministeriet – fokus på Program for IT-anskaffelser (PIT)
v. Morten Bjerregaard Hansen, FMI

Virksomhedernes vej – IT-løsninger til Forsvaret v. Søren Elnegaard Petersen,
Arbit Cyber Defence Systems; og Jacob Gliemann Larsen, Empact

Afrunding

Kaffepause

Dato: 21. september 2021 | Tid: 09.20-13.30 | Sted: Midtjylland
Godsbanen
Skovgaardsgade 3
8000 Aarhus C

Program

9.20

Introduktion til konkrete digitale EDF-indkaldelser v. Aske Nerup, FMI

Velkommen ved DigitalLead og CenSec

Den Europæiske Forsvarsfond (EDF) v. Aske Nerup, FMI

13.30in

Let frokost og netværk

Tak for i dag

Innovation og samarbejde om IT-kapaciteter til
Forsvaret

Tilmelding: Meld dig til vores event senest den 20. september kl. 12.00 her: https://bit.ly/3ilalpZ

Roadshowet stopper også her: Nordjylland 20/9, Sydjylland 22/9, Fyn 23/9 og Sjælland/Hovedstaden
24/9. Find info om temaer og oplæg på: https://bit.ly/34V6uYX

Roadshow

Partnere:

Kom med til vores event og få et indblik i, hvad der ligger til grund, når Forsvaret anskaffer nutidens og
fremtidens IT-løsninger. Lær også, hvordan du kan bruge funding fra Den Europæiske Forsvarsfond til at
udvikle dine innovative ideer gennem europæiske samarbejder.

Som IT-virksomhed, der gerne vil blive klogere på Forsvaret, får du:

• Et indblik i Den Europæiske Forsvarsfond og i Forsvarets program for IT-anskaffelser
• Inspiration fra IT-virksomheder, der opererer i sektoren, samt viden om deres vej dertil
• Mulighed for at gå i dialog med Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI), DigitalLead,

CenSec, Erhvervstyrelsen, Erhvervshus Midtjylland, Dansk Industri, Dansk Erhverv og CDEU for at høre
nærmere om samarbejdsmuligheder og om, hvordan de kan hjælpe dig videre.

Eventet er en del af et roadshow, som består af flere arrangementer fordelt rundt i Danmark.
Formålet med roadshowet er at give dig et 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.


