INVITATION
EUhelp arrangerer i samarbejde med Alpha Film og Biopeople

HORIZON2020

NETVÆRKS- OG INSPIRATIONSMØDE

TEMA

DET GODE IMPACTAFSNIT
I ANSØGNINGERNE
Fokus på virksomheders rolle, ny inspiration til
forskningsformidling og tværfaglighed i HORIZON2020

PRIS

STED

Netværksmødet er gratis
Der er dog et no show fee på
500 kr. Dette opkræves ikke,
såfremt man aflyser senest en uge
inden netværksmødet.

Symbion Konferencecenter
Fruebjergvej 3
2100 København Ø
Møderum M2

DATO

SMV’er, virksomheder, universiteter,
offentlige institutioner og andre
interesserede i HORIZON2020
gerne med FP7 erfaring.

Mandag den 21. oktober 2013
kl. 10.00-16.00
”Networking” med øl og sushi
den sidste time. Registrering fra
kl. 9.30‑10.00.

MÅLGRUPPE

TILMELDING

Ved tilmelding opgiv venligst

Begrænset antal pladser
Klik her for tilmelding

•
•
•
•
•
•

www.biopeople.dk

Navn på deltager
Virksomhed/Institution
CVR nr.
Telefon
E-mail
Eventuelle ønsker til indhold
i netværksmødet

SE HELE PROGRAMMET PÅ NÆSTE SIDE 
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www.annheidemann.dk

PROGR A M
EUhelp arrangerer i samarbejde med Alpha Film og Biopeople

HORIZON2020

NETVÆRKS- OG INSPIRATIONSMØDE

BIOPEOPLE
www.biopeople.dk

Danmarks innovationsnetværk inden for health & life
sciences, byder velkommen og introducerer brugen
af netværk til at fremme samarbejdet mellem
offentlige institutioner og private virksomheder.

EUHELP
www.euhelp.dk

Christina Yoon Petersen fra EUhelp introducerer til
Impact og HORIZON2020.

EUROCENTER
www.fivu.dk

Anne-Mette Mikkelsen fra EuroCenter vil intro
ducere indholdet af HORIZON2020, og hvilke
muligheder der er for virksomheder.

FORSKNINGSFORMIDLING
ALPHA FILM
www.alphafilm.dk

Jacob Bendtsen fra Alpha Film fortæller om, hvor
dan man optimerer sin ansøgning ved at planlægge
kommunikationsstrategien og den visuelle
dokumentation allerede fra starten af.

krop gennem hans arbejde med personer med
hjerneskade. WeCollaborate kommer med bud på
hvad der sker i krydsfeltet mellem humaniora,
naturvidenskab, virksomheder og ny teknologi.

HENRIK DAHL FORFATTER OG SOCIOLOG
www.denhenrikdahl.dk

Henrik Dahl fortæller på baggrund af hans
erfaringer som partner i analysefirmaet Explora A/S
og forskningschef i Niras og AC Nielsen om praktisk
anvendelse af samfundsvidenskabelig forskning.
(Applied social science).

VIRKSOMHEDER, FORRETNINGSPLANER
OG ANSØGNINGER
KØBENHAVNS UNIVERSITET EU KONTOR
www. eu.ku.dk

Poul Petersen, Chef for EU-kontoret på Københavns
Universitet fortæller om hvad universiteternes rolle
er i ansøgningsfasen, samt hvilken rolle virksom
hederne har i HORIZON2020? Hvordan kan man
komme i kontakt med KU i forbindelse med et
specifikt call?

INNOVAYT
www.innovayt.eu

RESCOMM
www.rescomm.dk

Jesper Odde Madsen fra RESCOMM fortæller om
værdien af professionel kommunikation, såvel i
ansøgningsfasen som i selve projektfasen. Hvilke
discipliner omfatter kommunikationen og hvordan
indgår den i projektets organisation? Hvilke myter
og faldgruber skal man undgå?

TVÆRFAGLIGHED
WECOLLABORATE
www.wecollaborate.org

Kristian Martiny – ph.d studerende i filosofi og
hjerneforskning, og partner i WeCollaborate.
Anvender forskning i forholdet mellem hjerne og

Kenneth Glarbo, CEO og Partner i Innovayt har
specialiseret sig i at skrive professionelle fonds
ansøgninger. Hør om, hvordan virksomhederne kan
bidrage til selve Impact-delen med fokus på blandt
andet forretningsplaner og om, hvordan
HORIZON2020 adskiller sig fra FP7.

NETWORKING
Der er lagt op til korte oplæg, således at der vil
være fokus på at netværke med oplægsholdere
og deltagere. Udover dette vil der være prioriteret
tid til at erfaringsudveksle, samt at stille
spørgsmål til oplægsholderne.

TILBAGE TIL INVITATION OG TILMELDING 
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