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I jordforureningsbranchen har vi mange ideer til nye metoder og produkter, men det er ikke altid,
at der penge til at finansiere de mange ideer. Når vi tænker i at søge penge til innovation, så er
det som regel de samme få fonde, vi konkurrerer om. Danish Soil Partnership har blandt andet
som sin målsætning at fremme teknologiudvikling med et markedspotentiale. Partnerskabet er
startet af Miljøstyrelsen, Regionerne, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Dansk
Miljøteknologi, Innovationsnetværket for Miljøteknologi og ATV Jord og Grundvand. Dette møde
er det første skridt i at forfølge det formål og forbinde opfindere, firmaer, myndigheder og
forskningsinstitutioner med andre og flere muligheder for finansiering af udviklingsprojekter.
3. april 2014 - Gå-hjem-møde
DTU Miljø
Miljøvej, Bygning 113, lokale 011
(Også indgang via Bygningstorvet, Bygning 115)
Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning. Vi opfordrer dog til at tjekke
vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk inden mødets afholdelse for evt.
ændringer.
Mødenr.

Tidspunkt

22 - Gå-hjem-møde

Torsdag den 3. april 2013, kl. 16.00 – 18.00

Sted
DTU Miljø
Miljøvej, Bygning 113, lokale 011
(Også indgang via Bygningstorvet, Bygning 115)

Faglig tilrettelæggelse
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Østgruppen under ATV Jord og Grundvand og Danish Soil Partnership
v/civilingeniør Mads Georg Møller, Orbicon A/S og seniorkonsulent Christian Andersen,
Videncenter for Jordforurening
Arrangør
Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, atvlv@env.dtu.dk
Emne
I jordforureningsbranchen har vi mange ideer til nye metoder og produkter, men det er ikke
altid, at der penge til at finansiere de mange ideer. Når vi tænker i at søge penge til
innovation, så er det som regel de samme få fonde, vi konkurrerer om. Danish Soil Partnership
har blandt andet som sin målsætning at fremme teknologiudvikling med et markedspotentiale.
Partnerskabet er startet af Miljøstyrelsen, Regionerne, Foreningen af Rådgivende Ingeniører,
Dansk Miljøteknologi, Innovationsnetværket for Miljøteknologi og ATV Jord og Grundvand.
Dette møde er det første skridt i at forfølge det formål og forbinde opfindere, firmaer,
myndigheder og forskningsinstitutioner med andre og flere muligheder for finansiering af
udviklingsprojekter.
Program

1. Hvordan vi kan fremme teknologiudvikling med et markedspotentiale?
Seniorkonsulent Christian Andersen, Videncenter for Jordforurening
2. Ansøgningsmuligheder ved Højteknologifonden og Danmarks Innovationsfond
Kommunikations- og analysechef Thomas Bjerre, Højteknologifonden
3. Overblik over EU finansieringsmuligheder for udviklingsprojekter og den succesfulde
ansøgning
Partner, cand.scient.polThomas Elmbæk Knudsen, Innovayt
4. 4 gode historier med støtte fra Tilskudsordning til Miljøeffektiv Teknologi
Civilingeniør, ph.d. Katerina Tsitonaki, Orbicon A/S
5. Spørgsmål og diskussion – hvordan får vi i branchen fremover midler til udvikling?

Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til Christian Andersen, can@regioner.dk eller Mads
Georg Møller msgm@orbicon.dk
Tilmelding
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Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning. Tilmelding er derfor ikke
nødvendig, men vi opfordrer til at tjekke vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk
inden mødets afholdelse for evt. ændringer.
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