Informationsmøde om GUDP Runde I 2015 (i samarbejde med AgroTech)
Koldkærgaard Konferencecenter, Agro Food Park 10, 8200 Aarhus N
Den 21. januar 2015 kl. 9.00-14.00

Tilmelding på www.GUDP.dk under Arrangementer
Næste GUDP ansøgningsfrist er 3. marts, kl. 12.

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) yder tilskud til projekter og netværk, der udvikler og/eller demonstrerer
forretningsorienteret nytænkning i det danske fødevareerhverv gennem grøn omstilling, der på samme tid understøtter både grøn
bæredygtighed og økonomisk bæredygtighed.
Kom og hør formiddagens program om GUDP’s nye strategi, om mulighederne for at søge GUDP, om hvad der bliver lagt vægt på i
udvælgelsen af ansøgningerne og om hvad andre projektledere har gjort sig af erfaringer. Om eftermiddagen har du mulighed for
at få individuel sparing med GUDP-medarbejdere og InnovationsAgenter på din projektidé.
9.00-9.30

Registrering med kaffe og morgenmad

9.30-10.30

Præsentation af GUDP, herunder:
- Ny GUDP strategi og GUDP handlingsplan for 2015
- Nye evalueringskriterier i Spiderweb’et
- Ansøgningsmaterialet, bl.a. retningslinjer for inddragelse af virksomheder, universiteter, brancheforeninger
og underleverandører fagligt og økonomisk.

10.30-11.30

Erfaringer med GUDP-ansøgninger og -projekter præsenteret af projektdeltagende virksomheder
- Hvad skal der til for at få en ansøgning igennem?
- Hvad skal der til for at gennemføre et projekt?

11.30-12.00

Præsentation af et netværksprojekt

12.00-12.30

Frokost (sandwich)

12.30-14.00

Mulighed for at møde GUDP-medarbejdere, som kan give sparing og feedback på din projektidé og svare på
spørgsmål vedr. ordningen.
Mulighed for at møde InnovationsAgenter, som kan henvise virksomheder til de rette samarbejdsparter
indenfor GTS og universiteter.
InnovationsAgenterne er en fælles ordning, der består af et korps af ca. 40 erfarne virksomhedsrådgivere fra
Danmarks ni GTS’er (Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter). InnovationsAgenter er kompetente og
erfarne fagfolk. Deres fælles afsæt er praktisk erfaring og stor faglige viden om teknologisk innovation som
forretnings-, udviklings- og konkurrenceparameter. Alle ni GTS'er har et indgående kendskab til nationale og
internationale støtte- og finansieringsordninger, der kan understøtte udviklingen i din virksomhed.
Man kan læse mere om InnovationsAgenterne her: http://www.innovationstjek.dk/hvem-er-vi.aspx
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