
Få overblik over, hvilket finansieringsmuligheder der findes 
- og få et gratis rådgivningsforløb til en værdi af 10.000 kr. 

Norddanmarks EU-kontor, Teknologiudvikling ApS, Aalborg 
Universitet og Væksthus Nordjylland afholder i fællesskab en 
workshop for nordjyske virksomheder, hvor din innovative 
idé er i centrum. 

På workshoppen vil der være information omkring mulighederne 
for EU-midler til udviklingsprojekter, og du kan få dit projekt 
matchet til EU-fonde af vores funding-konsulenter. 

Kom og hør hvordan EU kan udvikle din virksomhed:
Mandag den 21. november, klokken 14.00 - 16:30
Gadenavn nr XX, 9800 Hjørring

Vil EU virkelig betale 
for udviklingen af min forretning? Få EU til at investere i din gode idé

Kom til en oplysende eftermiddag, hvor din innovative idé er i centrum

Hør hvordan EU-midler kan støtte udviklingen af dit projekt når 
NordDanmarks EU-Kontor, Teknologiudvikling ApS, Aalborg Universitet og 
Væksthus Nordjylland inviterer til en eftermiddag i fundingens tegn. 

Mandag d. 15. maj
Kl. 14.00-16.30

Mariagerfjord Erhvervsråd
Majsmarken 1, 9500 Hobro

Gratis deltagelse. Tilmelding senest d. 11. maj til: aka@ndeu.dk
Vi giver dig et overblik over, hvilke finansieringsmuligheder der findes

 - og du får muligheden for at få et gratis rådgivningsforløb med 
eksperter fra NordDanmarks EU-Kontor og Teknologiudvikling til en 

værdi af 10.000 kr.



Program

14.00: Velkomst ved Mariagerfjords erhvervschef, Michael Christiansen

14.15: Mulighederne for støtte til udviklingsprojekter i EU

 Horizon 2020, H2020 SMV, EuroStar og EEN

14.30: Værdien af viden! v/AAU

 Hvad kan AAU og andre europæiske universiteter bidrage med i jeres projekt?

14.45: Den gode ansøgning v/ Teknologiudvikling

 Hvordan skriver man en ansøgning, der giver resultat?

15.00: Kaffe og Netværk

15.15: Erfaringer fra PowerCon A/S

 Hør hvordan PowerCon A/S har anvendt EU-midler til deres udviklingsprojekter

15.45: Projekt- og konsulent basar

 Vend dine konkrete projektideer eller generelle spørgsmål til EU-støtte med panelets 
 deltagere

16.30: Tak for i dag

Program
14.00:  Velkomst ved Xxxxxx Xxxxxxxxxxx

14.15:   Mulighederne for støtte til udviklingsprojekter i EU 
Horizon 2020, H2020 SMV, EuroStar og EEN 

14.30:   Værdien af viden! v/AAU 
Hvad kan AAU og andre europæiske universiteter bidrage med i 
jeres projekt?

14.45:   Den gode ansøgning v/ Teknologiudvikling 
Hvordan skriver man en ansøgning, der giver resultat?

15.00:  Kaffe og Netværk

15.15:  Erfaringer fra Polyteknik og AviaTec
  Hør hvordan Polyteknik fra Østervrå samt AviaTec fra Nr. Sundby 

har anvendt EU-midler til deres udviklingsprojekter

15.45:  Projekt- og konsulent basar
  Vend dine konkrete projektideer eller generelle spørgsmål til EU- 

støtte med panelets deltagere

16.30: Tak for i dag

EU-DK Hjemtag workshop 21. xxxxxxx 2017
Virksomhederne med de mest lovende projekter har mulighed for at 
få tilbudt et individuelt projektforløb med konsulenter fra Teknologi-
udvikling. 

Forløbet munder ud i et skriftligt beslutningsgrundlag, der udover 
en beskrivelse af projektet, også indeholder anbefalinger af hvilket 
puljer der bør søges, vurdering af sandsynlighed for tilsagn samt 
overblik over budget for projektet. 

Gratis deltagelse. Tilmelding nødvendig  senest xx.xxxxxx 2017 på 
xxxxxx@xxxxxxxx.dk

Få tilbudt et konsulentforløb til 
afklaring af muligheder for EU-støtte 


