INVITATION TIL KONFERENCE:

VÆKST VIA FØDEVARER

- EU’s Regionalfond investerer i dansk vækst og innovation
Tirsdag den 31. oktober
kl. 10.00 - 16.00
RADISSON BLU SCANDINAVIA HOTEL
Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C

Du kan møde en række profiler på fødevareområdet og blive klogere på mulighederne for at søge medfinansiering
fra EU’s Regionalfond, når Erhvervsstyrelsen inviterer til konference i Aarhus tirsdag den 31. oktober 2017.
På konferencen sætter vi fokus på fødevareområdet, der er en del af alle danske regioners vækst- og udviklingsstrategi. EU’s Regionalfond understøtter
regionernes prioritering og investerer i en række forskellige fødevareindsatser i Danmark.
Hør erfaringer fra aktuelle projekter, bliv klogere på de regionale fødevareindsatser, og overvær en række profiler debattere, hvordan fødevareområdet
kan bidrage til at skabe vækst i Danmark.
Målgruppen for konferencen er små og mellemstore virksomheder, potentielle operatører for strukturfondsprojekter, fx regionale væksthuse og videninstitutioner, samt interesseorganisationer m.fl.
PROGRAM:
9:30

Indtjekning og morgenbrød

10:00 Velkomst
v/ Preben Gregersen, regionalchef i
Erhvervsstyrelsen og facilitator
Christian Bitz
10:20 Medfinansiering fra EU’s Regionalfond
– introduktion til programmets
muligheder v/ Hans Henrik Nørgaard,
chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen
10:45 Projektpræsentation: Spirende
fødevareoplevelser
v/ Kasper Aagaard, programchef i Væksthus
Syddanmark

11:15 Projektpræsentation: CPH Food
v/ John Sørensen, projektleder ved DTU
Fødevareinstituttet

Henrik Rendbøll, direktør i Møllerup
Gods, der har deltaget i regionalfondsprojektet Future Food Innovation

11:45 Spørgsmål og opsamling
v/ facilitator Christian Bitz

Dan Jørgensen, MF og tidligere fødevareminister (S)

12:00 Frokost og netværk

Claus Wistoft, borgmester i Syddjurs
Kommune (V) og formand for Business
Region Aarhus

13:00 Inspiration og matchmaking:
Regionerne præsenterer deres fødevareindsatser

Bent Hansen, formand for regionsrådet i
Region Midtjylland og formand for Danske
Regioner (S)

14:30 Pause og netværk
14:45 Paneldebat: Vækst via fødevarer
- hvordan?
Claus Holm, kok, iværksætter, smagsudvikler og meget mere

15:45 Afslutning og opsamling
v/ facilitator Christian Bitz
16:00 Tak for i dag

Tilmeld dig konferencen Vækst via fødevarer senest d. 20/10
Det er gratis at deltage i konferencen, men antallet af pladser er begrænset. Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet.

Her kan du finde praktiske oplysninger om konferencen og læse mere om talerne.
Læs om EU’s Regionalfond i den forkortede programtekst.

*Claus Holm er fotograferet af David Bering

