InnoBYG kort fortalt!
VÆRD AT VIDE OM

INNOBYG

”

InnoBYG er et uhyre vigtigt forum for
den tværfaglige udveksling blandt
byggeriets aktører om bæredygtige,
klimamæssige og energieffektive
områder.

Godt og inspirerende
netværk!

Kontakt os!
InnoBYG
v/Teknologisk Institut
Gregersensvej 4
2630 Taastrup
Tlf.: 72 20 29 89
InnoBYG@teknologisk.dk
www.innobyg.dk

”

”

Vores kendskab til InnoBYG startede med
vores tildeling af en videnkupon. De
efterfølgende aktiviteter i InnoBYG-regi har
medført et større netværk for os, med andre
aktører med samme udfordringer som os, og
vi følger nu hinanden og mødes ved andre
aktiviteter.

Netværksleder: Grith Bech-Nielsen
Sekretariatsleder: Christine Vodsgaard Larsen
Projektassistent: Vibeke Leth-Hansen
International Innovation Project Manager: Susanne Hanson
Find os også på LinkedIn eller følg os på Twitter @InnoBYG

Medlemmerne siger...

Hvem er vi?
InnoBYG er byggebranchens innovationsnetværk for
bæredygtigt byggeri . Vi bliver medfinansieret af
Uddannelses- og Forskningsministeriet.
InnoBYG netværket startede op i juni 2010 og har siden da
arrangeret en lang række aktiviteter for byggebranchen.
Vi faciliterer desuden udviklingen af byggebranchen, ved at
adressere en række samfundsmæssige udfordringer, som
alle har relation til bæredygtighed i byggeriet.
Vi igangsætter både 2-årige udviklingsprojekter samt
bevilliger midler til spireprojekter, som kan ansøges af vores
medlemsvirksomheder i samarbejde med en af netværkets
videnpartnere.

Hvad tilbyder vi?

Du kan se mere om projekterne på www.innobyg.dk, hvor du
også kan finde resultater fra de projekter vi har gennemført i
de første fire år.

Som InnoBYG medlem kan du deltage i mange forskellige
aktiviteter og udvide dit faglige netværk og din viden om
bæredygtigt byggeri.
Som medlem får du rabat på deltagelse i vores arrangementer og ofte forhandler vi også rabat til vores medlemmer
på andre arrangementer.
Medlemmer kan også søge vores spireprojekter, hvor
virksomheder kan søge mellem 50.000-500.000 kr. til
rådgivning og teknologisk bistand hos netværkets
videnpartnere, DTU, SBi, DBI, KADK og Teknologisk Institut.
Som medlem kan du fx:

Hvem er med?
InnoBYG netværket består af virksomheder fra hele
byggebranchen - bygherrer, arkitekter, ingeniører,
entreprenører og producenter.
Ud over medlemsvirksomhederne deltager en række
videninstitutioner, brancheorganisationer, regioner,
kommuner, styrelser, foreninger, innovationscentre og
andre netværk.
Du kan se alle medlemmerne på vores hjemmeside.
Alle, der er interesserede i netværkets interesseområder,
samt i at deltage i netværkets arbejde og aktiviteter,
kan blive medlem.
InnoBYG er organiseret med Styregruppe,
Ledergruppe og Sekretariat.
Læs mere på vores hjemmeside, www.innobyg.dk.



Deltage i konferencer, matchmakingaktiviteter, temamøder, gå-hjem-møder , studieture, on-site besøge mv.
- ofte med rabat eller gratis.



Søge spireprojekter sammen med en InnoBYG
videnpartner



Deltage i udviklingsprojekter - kontakt sekretariatet eller
de enkelte projektledere for at høre om mulighederne



Styrke dit netværk på tværs af byggebranchen og skabe
nye kontakter og muligheder



Få adgang til InnoBYG Projekthjælp, fx:


Sparring omkring og udvikling af en
projektidé



Vurdering af idéens potentiale



Overblik over finansieringsmuligheder



Hjælp til af finde projektpartnere - både
virksomheder og videninstitutioner



Hjælp til at søge EU projekter, fx Horizon
2020 projekter

