
Kaffepause

Tre virksomheders erfaringer med EDIDP/PADR v. Steen Lynenskjold, CCO Terma, Peder
Pedersen, CEO Weibel og Rune Raunow, Vice President Business Development Systematic
- Lessons learned
- Hvordan kommer man med i et konsortium
- Hvad kan man få ud af at deltage i et projekt mv.

Et universitets erfaring med EDIDP/PADR v. Henning Heiselberg, Centerleder DTU
Security
- Lessons learned
- Hvordan kommer man med i et konsortium.
- Hvad kan man få ud af at deltage i et projekt mv.

Dato: 24. september 2021 | Tid: 08.45-13.30 | Sted: Hovedstaden/Sjælland
DTU, Mødelokale 1, 1. sal,
Anker Engelundsvej 1, 2830 Kgs. LyngbyProgram

8.45

Introduktion til forsvarsfonden v. Morten Wainø Greva, FMI Sourcing Division
- Den europæiske forsvarsfond og samarbejde med FMI
- Overblik over muligheder i forsvarsfondens 2021-22 arbejdsprogram og kommende
tematikker

Industrien og forsvarsfonden v. Klaus Bolving, Direktør CenSec og Joachim Finkielman,
Direktør FAD
- Industriens perspektiv på mulighederne i forsvarsfonden
- Hvad kan danske virksomheder bidrage med som partnere i projekter
- Hvordan kan danske virksomheder gøre sig til relevante partnere

Registrering af deltagere og kaffe

Velkomst v. Rasmus Larsen, Prorektor DTU

12.00 Frokost og netværk

Boost til samarbejde med Forsvaret om forskning og udvikling
under EU’s Forsvarsfond

Tilmelding senest d. 17/9 via dette link: https://bit.ly/2RxulL8. Eventet foregår fysisk (begrænset til 50 pladser) og
vil blive live-streamet via Microsoft Teams. Ved tilmelding bedes du vælge én af de to muligheder for deltagelse.

Roadshowet stopper også her: Nordjylland d. 20/9, Midtjylland d. 21/9, Sydjylland d. 22/9 og Fyn d. 23/9.
Find info om temaer og oplæg på: https://bit.ly/34V6uYX.

Roadshow

EU’s nye Forsvarsfond (2021-27) har til formål at styrke europæisk forsvarssamarbejde og innovation gennem
forsknings- og udviklingsprojekter, som kan inkludere bl.a. universiteter og virksomheder.

Eventet d. 24. september på DTU – en del af et større roadshow – har til formål at oplyse virksomheder og
forskningsmiljøer om mulighederne i den europæiske forsvarsfond og om, hvordan man kan samarbejde med FMI.
Målet er at motivere de danske ansøgere til at indgå i europæiske konsortier og projekter under forsvarsfondens
2021 arbejdsprogram samt formidle viden om mulige tematikker i 2022-indkaldelser, så ansøgere kan forberede sig
på fremtidige muligheder.

Benyt muligheden for at gå i dialog med interessante samarbejdspartnere og andre aktører, såsom Terma, Weibel,
Systematic, Dansk Industri/FAD, CenSec, DTU og Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI), Dansk Erhverv og
Erhvervsstyrelsen, og hør nærmere om, hvilke samarbejdsmuligheder de tilbyder.

Partnere:
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