Gå-hjem-møde:
AutomationsBoost - Se de nyeste resultater

Kom og hør om de nyeste resultater i innovationsprogrammet AutomationsBoost

AutomationsBoost er et målrettet innovationsprogram, der skal øge graden af innovation og
automatisering i små- og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark.
Flere af de igangsatte projekter i AutomationsBoost er nu ved at være i mål, og derfor inviterer
Væksthus Syddanmark og Innovationsnetværket RoboCluster til et gå-hjem-møde, hvor du får
mulighed for at høre om resultaterne af tre spændende projekter.
Projekterne omhandler både automatisering inden for fremstillingsindustrien, landbruget og
fødevareproduktion.
Kom og høre mere om de nye resultater fra projekterne, og om hvad samarbejdet med en
vidensinstitution kan betyde. Programmet byder også på en rundvisning hos Designskolen
Kolding, hvor gå-hjem-mødet finder sted.

Program

15.00 - 15.10:
Velkommen & præsentation af innovationsprogrammet
		
AutomationsBoost
		v/ Jeppe Vadgaard, projektleder, Væksthus Syddanmark, og Per F. Gøse,
projektleder, Innovationsnetværket RoboCluster
15.10 - 15.40:
Præsentation af projektet ”Monitoreringsenhed til fiskefarme”
		v/ Blue Unit
15.40 - 16.10:
Præsentation af projektet ”Fleksibel palleteringsløsning”
		v/ Robot Nordic
16.10 - 16.30:

Pause med networking og rundvisning

16.30 - 16.50:
Vidensinstitutionens rolle i et innovationsprogram
		Oplægget giver et indblik i hvilken rolle, Designskolen Kolding spiller i
		
projektsamarbejder med syddanske virksomheder i AutomationsBoost.
		v/ Designskolen Kolding
16.50 - 17.00:
		

Afrunding og tak for i dag
v/ Per F. Gøse, projektleder, RoboCluster

Der tages forbehold for ændringer i programmet.

TID & STED
Den 16. januar 2018
kl. 15.00 - 17.00 på
Designskolen Kolding
Ågade 10
6000 Kolding
TILMELDING
Det er gratis at deltage i
arrangementet. Tilmelding skal
ske senest d. 14. januar 2018 via
tilmeldingssystemet her.
For yderligere oplysninger om
gå-hjem-mødet kontakt Per F.
Gøse, RoboCluster, på mail:
pfg@robocluster.dk
AUTOMATIONSBOOST
Formålet med AutomationsBoost
er at fremme innovationen i småog mellemstore virksomheder i
Region Syddanmark. Det skal ske
ved at gennemføre nye
innovationssamarbejder
mellem små- og mellemstore
virksomheder med et
automatiseringsbehov,
leverandører af automatiseringsløsninger i Region Syddanmark
og vidensinstitutioner.
Projektet har et samlet budget
på kr. 38 mio. hvoraf kr. 7,5 mio.
bliver bevilget af Den Europæiske
Regionalfond, kr. 17,5 mio. bliver
bevilget af Syddansk Vækstforum, og kr. 13,1 mio. er virksomhedernes egenfinansiering.
Læs mere om projektet her.

Arrangører og bevillingsgivere:

Innovationsnetværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet

