Informationsmøde om GUDP Runde I 2015
Teknologisk Institut, Gregersensvej 1, Høje Taastrup
Den 28. januar kl. 9.30-16.00

Tilmelding på www.GUDP.dk under Arrangementer
Der vil ved arrangementet være en speeddating session. Til det formål vil vi ved
tilmelding bede dig om at krydse fem temaer af som du ønsker at speeddate
omkring. Du vil ved arrangementet få et kort møde med en anden person som er
interesseret i at dele viden om samme temaer.

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 til informationsmødet og få sparring og idéer til næste ansøgningsrunde med
deadline 3. marts kl. 12.
9.00-9.30

Registrering, kaffe og morgenmad. Hvis du ikke
allerede har registreret dine speeddatingemner vil
du blive bedt om at afgive dine fem prioriterede
emner. Der vil være en plakatudstilling af tidligere
finansierede GUDP projekter

9.30-9.45

Kort introduktion til dagen og til programmet ved
GUDP-Teamleder Mette Leiholt.

9.45-10.15

Oplæg ved direktør Anne Elsser-Gravesen, ISI FOOD
PROTECTION ApS om to succesfulde GUDP-projekter,
som forbedrer holdbarhed og fødevaresikkerhed.

10.15-11.15

Faciliteret ideudvikling på eksisterende GUDP ideer
ved Erik Hallgren, Idé & Vækst, Teknologisk Institut.
Få inspiration til hvordan du kan ideudvikle på dit
projekt: Eksisterende ideer vil gennemgå en
accelereret ideudviklingsproces med deltagerne som
aktive udviklere og med udgangspunkt i seks
forskellige faser af ideudviklingsprocessen:
- Fokusering (besvarer vi de rigtige spørgsmål?)
- Egenskaber (hvilke egenskaber skal den nye ydelse
bibringe?)
- Ny viden, der kan/vil påvirke ydelsen
- Prototypning (hvordan kunne ydelsen se
ud/fungere?)
- Realiserbarhed (hvor svært/let er det at
gennemføre ideen og med hvilken effekt?)
- Forretningsmodel (hvordan vil ydelsen skabe
værdi/tjene eller spare penge?).
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11.15-11.30

Kaffe og tjek på speeddating aftaler

11.30-12.30

Første 2-3 speeddating runder af 15-20 minutter
Ud fra deltagernes registrerede tema ønsker bliver
deltagerne matchet med personer, der så vidt
muligt har valgt de samme temaer. Det giver
mulighed for en diskussion af temaet og eventuelle
samarbejdsflader i og uden for GUDP.

12.30-13.15

Frokost

13.15-14.00

Anden 2-3 speeddatingrunder af 15-20 minutter
Ud fra deltagernes registrerede tema ønsker bliver
deltagerne matchet med personer, der så vidt
muligt har valgt de samme temaer. Det giver
mulighed for en diskussion af temaet og eventuelle
samarbejdsflader i og uden for GUDP.

14.00-15.45

Sparring fra GUDP og tekniske eksperter
Der gives sparring ved boder fra repræsentanter fra
NaturErhvervstyrelsen om GUDP-programmet, krav
og kriterier. Der gives endvidere sparring fra
universitetsforskere og GTS-eksperter om tekniske
og forskningsmæssige forretningsmodelproblemstillinger.
Der serveres kaffe og kage på bordene.

15.45-16.00

Afrunding og næste skridt for ansøgere ved GUDP.

