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Kære medlem af InnoBYG samt modtager af nyhedsmail 

Så kom vi på den anden side af vores Kick-Off konference og vi vil gerne sige tak til alle jer der var med 

til at gøre konferencen til en rigtig god oplevelse. Fra sekretariatet var vi meget imponerede over den 

energi og gode stemning I havde medbragt, og vi håber I fik lige så meget med hjem fra konferencen 

som vi gjorde. Også en stor tak til alle oplægsholderne, som stillede op og delte ud af deres viden og 

erfaringer. 

InnoBYG kick-startet med manér 

Byggebranchens nye innovationsnetværk for energieffektivt og bæredygtigt byggeri, InnoBYG, kom 

godt fra start på netværkets Kick-Off konference den 13.-14. oktober i Kolding. Godt 80 aktører fra 

byggebranchen havde valgt at lægge vejen forbi konferencen, hvor de blev budt velkommen af 

Styregruppens formand, Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri.  

Læs hele artiklen fra InnoBYG Kick-Off konference 

InnoBYG LinkedIn gruppe populær 

Som vi før har fortalt, har InnoBYG en LinkedIn gruppe, og vi er rigtig glade for at se, at gruppen 

vokser støt og roligt og nu tæller 76 medlemmer. På Kick-Off konferencen lavede deltagerne 

spørgsmål til vores debatpanel, og vi har valgt at bruge LinkedIn gruppen som det nye panel og lægger 

løbende de spørgsmål op, som blev lavet på konferencen, til diskussion i gruppen. Spørgsmålet vi har 

stillet i gruppen nu er: Hvad er jeres bud på hvordan beboeradfærd i lavenergibyggeri kan påvirkes så 

beregninger passer til virkeligheden?  

Giv dit bud på et svar i gruppens diskussionsforum 

 

SPIN-seminar om bæredygtigt byggeri for SMV virksomheder 

Få ny viden om energieffektive bygninger og innovative, miljøvenlige produkter, og benyt lejligheden 

til at udveksle erfaringer, på seminaret, som afholdes i Malmø. SPIN seminaret er målrettet små og 

mellemstore virksomheder i byggebranchen, der arbejder med opførelse af nye eller renovering af 

eksisterende bygninger, og som ønsker mere viden om energieffektive bygninger og bæredygtig 

renovering, herunder arkitekter, entreprenører og håndværksvirksomheder. InnoBYG er medarrangør 

af seminaret. Tilmeldingsfristen er den 5. november, det er gratis at deltage. 

 

Læs mere og tilmeld dig 

http://www.innobyg.dk/media/3611/innobyg%20kickstartet%20med%20man�r%20mede%20billeder.pdf
http://www.linkedin.com/groupItem?view=&gid=3142818&type=member&item=32851309&qid=d6b6df28-27b8-4db3-b8a6-f2f73551e8a3&goback=%2Eanp_3142818_1287742237911_1%2Egmp_3142818
http://www.teknologisk.dk/spin
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Ny runde for videnkuponansøgninger 

Fra mandag den 1. november åbner Forsknings- og Innovationsstyrelsen for en ny runde af 

ansøgninger til basis-videnkuponer. Videnkuponordningen henvender sig til SMV’er og formålet med 

ordningen er blandt andet at inspirere små og mellemstore virksomheder til at benytte de muligheder 

og potentialer, der ligger i at anvende videninstitutionernes viden. Ordningen er populær og styrelsen 

forventes at modtage mange ansøgninger. For at ansøge må en virksomhed ikke have modtaget 

ydelser fra en videninstitution på over 50.000 kr. inden for de seneste tre år. Læs mere om reglerne 

vedrørende samarbejde med videninstitutioner via nedenstående link om retningslinjerne. Hvis I har 

en god idé til en videnkupon, er I velkomne til at kontakte InnoBYG sekretariatet, hvis I vil hjælpes 

videre i ansøgningsprocessen. 

 

Læs mere om videnkuponordningen 

Læs retningslinjer for videnkuponer 

 

InnoBYG på tour 

Sidst i 2010 og i starten af det nye år, drager InnoBYG sekretariatet på turné rundt i regionerne, for at 

promovere netværket over for virksomheder i det ganske danske land. Turnéen vil blive krydret med 

gæsteoptrædener om relevante faglige emner fra netværkets styregruppe og medlemmer. Har du et 

relevant fagligt oplæg du gerne vil deltage med på touren når vi kommer til din region, er du 

velkommen til at kontakte sekretariatet. Så snart det endelige turnéprogram er på plads vil det blive 

lagt på hjemmesiden. Vi ses derude.       

 

De bedste hilsner 

Sekretariatet for InnoBYG 

 

http://www.fi.dk/stoette/saadan-ansoeger-du/raadet-for-teknologi-og-innovation/videnkupon
http://www.fi.dk/stoette/saadan-ansoeger-du/raadet-for-teknologi-og-innovation/videnkupon/retningslinjer-for-videnkuponer-til-smaa-og-mellemstore/retningslinjer-for-videnkuponer-til-sma-og

