
FONDSKONFERENCE  16
Bliv klogere på Offentlige Private Samarbejder og Støttemuligheder

SYDBANK ARENA
Tirsdag den 1. marts kl. 9.00-16.00



Praktisk info

Tid
Tirsdag den 1. marts 2016 kl. 9.00-16.00

Sted
Sydbank Arena, Ambolten 2-6, 
6000 Kolding

Pris
Det er gratis at deltage på konferencen. 
Forplejning (frokost) kan købes på ste-
det. Der er fri adgang til kaffe, te og 
kildevand under hele arrangementet.

Offentlig-Privat 
Innovation
Offentlig-Privat Innovation er en fremad-
gående tendens. OPI er et innovations-
samarbejde mellem offentlige og private 
parter om udvikling af nye teknologier og 
services til den offentlige sektor. 

OPI adskiller sig fra andre offentlige pri-
vate partnerskaber ved, at der ikke er et 
klassisk aftager/leverandørforhold.
 
Både den offentlige- og private part 
er derimod udviklingspartnere, der i et 
samarbejde udforsker og udvikler nye 
innovative løsninger.

Tilmelding og yderligere info

fås lige her

Tilmelding skal ske senest den 
24. februar 2016. 



Under hele konferencen er MeetingPoint åbent og der er rig mulighed for, at møde en bred vifte af 
fonde, puljer, potentielle samarbejdspartnere og få skabt et godt og solidt netværk.

Meeting Point

Konferencen  er arrangeret i et samarbejde mellem:

Mød bl.a.:

  Kolding Kommune & Business Kolding

  Fredericia Kommune & Business Fredericia

  Middelfart Kommune & Middelfart Erhvervscenter

  Vejen Kommune & Udvikling Vejen

 Syddansk Vækstforum

 Markedsmodningsfonden

  Innovationsfonden

 SDEO

 Green Net og Green Network

  ... og mange flere



Kl. 15.30-15.55 – Hovedscenen
Oplæg ved Syddansk Vækstforum. Hvem er Syddansk Vækstforum og hvad kan de byde ind med? 
Samt nyt om OPI puljen. 

Kl. 15.55-16.00 – Hovedscenen
Afrunding og tak for i dag.

Kl. 14.00-14.30 – Kaffepause

Kl. 9.00-9.30
Ankomst og morgenkaffe

Kl. 9.30-10.00 - Hovedscenen
Velkomst og åbning af fondskonferencen 2016. 
Paneldebat med områdets borgmestre – borg-
mestrene giver deres bud på, hvorfor offentligt-
privat samarbejde er så vigtigt. Debatten styres 
af dagens konferencier Troels Myhlenberg.

Kl. 10.00-10.45 - Hovedscenen 
Markedsmodningsfonden fortæller om erfaringer 
og succesfulde projekter med offentlig-privat inno-
vation på udbudsområdet v/Pernille Munk Nielsen, 
Markedsmodningsfonden.

Kl. 10.45-11.00 - Hovedscenen 
Det gode eksempel på succesfuldt OPI: Smart Energi 
i Hjemmet – et offentligt-privat samarbejdsprojekt 
med forskningsaspekter og støtte fra Realdania. 
v/ Morten Westergaard, klimachef i Middelfart 
Kommune og Ulrik Heilmann, adm. direktør hos 
Boluis.

Kl. 11.30-13.00 - Meetingpoint 
MeetingPoint og frokost. Mød fonde og andre 
OPI-aktører til individuelle samtaler om dine projek-
tidéer og spørgsmål. 

Program

Kl. 13.00-14.00 – Workshoprunde 1

Hør Niels-Erik 
”Niller” Wischmann 
dele ud af sine 
erfaringer med at 
udforme et godt 
projekt og søge 
midler hertil.    

Innovations- Greenet og     SDEO   Wischmann
fonden Green Network       Innovation

Innovationsfonden fortæl-
ler om fondens formål og 
satsninger, om gode ek-
sempler på tidligere støt-
tede projekter samt om de 
nye fondsinvesteringer på 
1,25 mia. kr. i 2016.  

To offentligt-private partner-
skaber, der arbejder for at 
fremme grønne teknologier, 
bæredygtig udvikling og forret-
ningsdrevet samfundsansvar. 
Hør om, hvordan det offent-
ligt-private samarbejde skaber 
resultater.

Det Syddanske EU-kontor for-
tæller om EU-støttemuligheder 
for sundheds- og velfærdsinno-
vationsprojekter, om den gode 
EU-ansøgning og mulighed for 
assistance fra EU-kontoret til 
projektidéudvikling og ansøg-
ningsprocessen.

Tværgående Klima og miljø    Sundhed/Velfærd   EU  

Forskning, virksom-
heder og kommuner 
sammen i EU-projekter 
– krav og udbytte. 

Syddansk Markedsmodnings Crowdfunding Fonden
vækstforum fonden  Teknologirådet

Hør mere om Erhvervs- 
turisme, markedsføring af 
turisme og kreative er-
hverv, herunder design 
– og støttemulighederne 
her indenfor.  

Markedsmodningsfonden 
fortæller om støttemulighe-
der og nye ansøgningsrunder 
til private virksomheder, som 
laver nye produkter/løsninger 
til bl.a. den offentlige sektor.  

Carsten Christensen fra 
Vesthimmerland Kommune 
kommer og deler ud af sin 
erfaring med crowdfunding 
og giver os eksempler på 
alternative finansierings-
muligheder. 

Kl. 14.30-15.30 – Workshoprunde 2

Turisme/oplevelseserhverv  Tværgående    Tværgående     EU  


