
 InnoBYG
Innovationsnetværket for

 
energieffektivt og bæredygtigt byggeri

Klar, parat, InnoBYG! 

Så oprandt dagen, hvor innovationsnetværket InnoBYG tager hul på fire års innovation, 

udvikling, netværk og videnspredning med fokus på bæredygtighed og energieffektivitet. 

Vi har naturligvis snydt lidt, og har siden den gode nyhed om bevillingen til netværket, arbejdet på at 

få styr på database, kontaktinformation, logodesign og hjemmeside. Derfor kan I allerede nu finde os 

på www.innobyg.dk – dog i en lidt minimalistisk udgave af hjemmesiden, men den er et ”work in 

progress” og vi vil arbejde på design og informationer henover sommeren. Vi bestræber os på, at 

hjemmesiden er fuldt funktionel, når I alle sammen vender tilbage fra en velfortjent sommerferie. 

Det første møde i Partnerskabet er vel overstået, og vores Kick-Off konference bliver i september, så 

snart vi har en endelig dato, giver vi jer besked, så I kan sætte kryds i kalenderen – for den skal I ikke 

gå glip af! På konferencen får I nemlig alle sammen mulighed for at møde hinanden og starte det 

netværk op, der skal danne grobund for inspiration, innovation og ny viden, som kan få stor betydning 

for jeres fremtidige faglige samarbejde og udvikling og for jeres både faglige og personlige netværk. 

Konferencen bliver et dagsarrangement, men vi vil sørge for, at de af jer der har lyst, kan spise middag 

og overnatte i forlængelse af arrangementet. Desuden arbejder vi på at få et interessant arrangement 

strikket sammen dagen efter, så konferencen i alt varer halvanden dag. 

I løbet af juni afholder vi møde i styregruppen og i projektledergruppen og I vil alle sammen modtage 

et spørgeskema, som vi håber I vil hjælpe os ved at udfylde. Spørgeskemaet kommer til at være en del 

af det grundlag, som strategien og handlingsplanen udarbejdes på baggrund af. Vi er interesserede i 

jer, jeres forventninger og ønsker, så vi kan lave et netværk, som I kan have gavn af og lyst til at være 

en del af. På konferencen vil vi arbejde yderligere med jeres input og sekretariatet tager til enhver tid 

mod ønsker, ris og ros eller gode ideer. 

Læs i øvrigt denne interessante pressemeddelelse fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen, som 

oplyser om store økonomiske gevinster ved vidensamarbejde: 

http://www.fi.dk/nyheder/pressemeddelelser/2010/store-oekonomiske-gevinster-ved-

vidensamarbejde/ 

Kontaktinformation til InnoBYG: 

InnoBYG v/Teknologisk Institut 

Gregersensvej 3, 2630 Taastrup 

Email: innobyg@teknologisk.dk 

Tlf: 72 20 29 89 

Web:  www.innobyg.dk  

Besøg os på Facebook 
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