
INSPIRATIONSMØDE 
i Fyns Maritime Klynge

Hvilke finansieringsmuligheder passer til din 
virksomhed maritimt og generelt? 
Og hvilke former for innovation ydes der finansiering 
til gennem private, regionale/nationale og 
europæiske fondsmidler? 

Den 8. maj 2019 inviterer Fyns Maritime Klynge til 
inspirationsmøde om finansiering, især med fokus på 
det maritime. Her vil du høre, hvordan du kan få del i 
de millioner af støttekroner, som danske 
virksomheder kan ansøge i forhold til forskning, 
udvikling og demonstration af innovative løsninger 
på det maritime og industrielle område. 

På inspirationsmødet vil du møde funding- og 
finansieringsrådgivere, som vil give dig et overblik og 
vejlede i de forskellige finansieringsprogrammer, som 
kan støtte jeres projekter økonomisk. 

Mød Den Danske Maritime Fond, Vækstfonden, 
Erhvervshus Fyn, Det Syddanske EU-kontor og ikke 
mindst virksomheder, der har fået et eller flere af 
tilskuddene – og bliv klogere på eller opdag funding. 

Efter dagens program har du mulighed for at drøfte 
egne tanker, omkring søgning af midler til din 
virksomhed, med de forskellige rådgivere.

Program

Få finansiering til at udvikle dine idéer til maritim forretning

Onsdag, den 8. maj 2019 kl. 12.30-16.10    Kvægtorvet, Frederiksgade 8, Svendborg
- vi byder på sandwich, kaffe og kage.

 

12.30-13.00 Sandwich og netvæk 

13.00-13.10 Velkomst 
    v/ Majbrit Hoppe

13.10-13.30 Den Danske Maritime fond 
    v/ Lotte Lundberg 

13.30-13.40 Scoutbase - erfaring med 
  fondansøgning  
    v/Mads Ragnvald Nielsen

13.40-13.50 Oplæg omkring Health and Safety 
    v/Hanna Barbara Rasmussen

13.50-14.10 EU-midler - Horizon 2020
    v/Siri Raahede Bentzen

14.10-14.25 MUD2GREEN
    v/Nicolai Lundsgaard

14.25-14.35 Oplæg omkring Green shipping 
    v/Petar Sofev

14.35-15.00 Pause og netværk

15.00-15.20 ”Access to finance” i et bredt 
  national og regionalt perspektiv
    v/Jeppe Vadgaard

15.20-15.40 Vækstfondens nye tiltag 
    v/Claus Thorup Albjerg

15.40-15.50  Dana Dynamics - erfaring med  
   fondansøgning 
     v/Lasse Skriver Møller

15.50-16.00 Oplæg omkring Do’s and Dont’s i  
  ansøgninger 
    v/SDU

Kontaktinfo
Kontakt Majbrit Hoppe: 
+45 24 87 63 30 mghop@erhvervshusfyn.dk fra Fyns 
Maritime Klynge, hvis du har spørgsmål til 
inspirationsmødet.


