
RESILIENCE ERHVERVS- OG NETVÆRKSKONFERENCE

PIONEERED BY:

Hermed inviteres virksomheder med interesse og kompetence  
indenfor fremtidens bysamfund med særligt fokus på energi-,  
klima-, vand- og dataområdet.

TORSDAG  
17. MARTS 2016  
KL. 8.30-13.30 PÅ  
HOTEL MUNKEBJERG,  
MUNKEBJERGVEJ 125, 
7100 VEJLE

ARRANGEMENTET ER GRATIS

MEN KRÆVER TILMELDING SENEST 1. MARTS 2016 TIL

https://tilmeld.vejle.dk/80/

https://tilmeld.vejle.dk/80/


  Mød Regional Director Cristiana Fragola fra  
”100 Resilient Cities” Europakontor i London, der ønsker 
at bygge netværk mellem 100 byer i hele verden for at 
gøre fremtidens byer mere resiliente/modstandsdygtige. 
Et samarbejde, hvor Vejle, som eneste skandinaviske 
by, er udvalgt og indgår i et stærkt bynetværk med 99 
byer fra hele verden.  
(Læs mere på www.100resilientcities.org)

  Mød chef Lene Lawaetz (Vejle ErhvervsUdvikling), 
som fortæller om, hvordan Vejle Kommune understøt-
ter initiativer, hvor resiliente løsninger giver vækst for 
virksomheder.

  Mød formand Lotte Thøgersen og direktør Jørgen 
Andersen, som fortæller om Resilience Lab Denmark 
- en nystiftet forening med ambitionen om at  
samle danske vidensinstitutioner og -virksomheder,  
der arbejder med fremtidens forsyningsløsninger til 
byer i hele verden for vidensdeling, netværk,  
uddannelse og international kommercialisering. 
(Læs mere på www.resiliencelabdenmark.dk)

  Mød pionererne bag Resilience Lab Denmark, og få 
indblik i de planlagte aktiviteter og projekter og hør  
om muligheden for, at netop din virksomhed kan blive 
en del af netværket.

 DAGSORDEN:

8.30 Velkomst v/borgmester Arne Sigtenbjerggaard

8.45 100 RC konceptet og det internationale netværk, som giver mulighed for at   
 dele viden om internationale resiliente byløsninger med 99 byer i hele verden.
 v/Regional Director Cristiana Fragola, 100 Resilient Cities

9.15 Samarbejde om resiliente løsninger giver vækst i virksomhederne
 Vejle ErhvervsUdvikling har udviklet særlige metoder til at fremme vækst gennem  
 offentligt-privat samarbejde v/Lene Lawaetz, chef for Vejle Erhvervsudvikling

 Virksomhedscase: Hør hvordan virksomheden Green Tech Connections har eksporteret  
 dansk resilient know-how, og hvordan lokale kompetencer understøtter vækst og udvikling  
 i både Danmark og Afrika v/Green Tech Connections, partner Mikkel Dau Jacobsen

9.45 Præsentation af Resilience Lab Denmark v/formand Lotte Thøgersen og direktør Jørgen Andersen

  Et stærkt netværk for fremtidens resiliente byløsninger inden for energi, klima, vand og data. 
  (Vidensdeling - Netværk - Uddannelse - International kommercialisering)

  Resilience House - et internationalt samlingssted for resilient innovation og undervisning,  
  som tænkes opstartet i 2016.

  De første konkrete projekter er allerede sat i gang v/Vejle Kommune

  - ”Rosborgbyen” – inspiration og ideer til en helt ny bydel i Vejle Vest,  
   som skal udvikles over de kommende år.

  - Retrofit boligkvarter i Vejle – inspiration og ideer til renovering  
   og optimering af forsyningsinfrastruktur i byens boligkvarterer.

10.45 Networking og yderligere information/dialog

  Pionererne bag Resilience Lab Denmark står til rådighed for yderligere  
  information og dialog om mulighederne ved at blive en aktiv del af netværket.

  Besøg også virksomhedsstandene der udstiller resiliente energi/klima/vand/data løsninger.

11.45 - 13.30 VIP lancering af Europa’s første Resiliensstrategi (foregår på engelsk)

  Invitation til VIP Lancering af Vejle Kommunes Resiliensstrategi i Munkebjergsalen 
  med indlæg af erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen, borgmester Arne Sigtenbjerggaard, 
  chief resilience officer Jonas Kroustrup og asociate director 100 Resilient Cities Vikram Singh.

Vejle er som den eneste by i Norden optaget i 100 Resilient Cities, et projekt under The Rockefeller Foundation med formålet at skabe mere robuste byer. 
Vejles deltagelse i 100 Resilient Cities netværket betyder, at vi nu samarbejder med byer som Rio de Janeiro, Rotterdam, Rom, Durban, New Orleans,  
London og New York om at udvikle byers robusthed og elasticitet overfor både pludselige katastrofer og langsomt udviklede trusler. Formålet med Vejles 
deltagelse i 100 Resilient Cities er at skabe en resiliensstrategi og en handlingsplan, der kan bidrage til at udvikle modstandskraft overfor spirende 
udfordringer og samtidig skabe en vision for morgendagens resiliente by: En bedre, mere levende og velfungerende by, i både gode og i dårlige tider.


