INVITATION TIL

BIO

MATCH
Institutterne Ecoscience og Biologi på Aarhus Universitet inviterer i
samarbejde med Innovationsfonden til en spændende dag med
netværk, oplæg og diskussioner på tværs. Emnet for dagen er grøn
omstilling, grøn vækst og bæredygtig produktion til lands, til vands og
i luften.
Denne faglige netværksdag, BIO Match, tilrettelægges for både
forskere, virksomheder, fonde, organisationer samt myndigheder og
studerende. BIO Match finder sted mandag den 23. maj 2022 på
Aarhus Universitet i tidsrummet 12.00 – 15.30.
Kom og vær med, når Connie Hedegaard sætter den grønne
dagsorden, hør om Innovationsfondens fokusområder og
finansieringsmuligheder og lær af paneldeltagernes erfaringer. Benyt
dagen til at tage hul på samarbejdet om en bæredygtig
fremtid på tværs af forskningsmiljøer ved Aarhus
Universitet.

Dit udbytte af BIO Match

One Minute Madness og messestand

Til BIO Match får du og din arbejdsplads mulighed for at skabe nye relationer og drøfte spændende muligheder for realisering af tværgående
samarbejder mellem virksomheder, fonde, myndigheder, organisationer, samt forskere og studerende fra Institut for Ecoscience og Institut for
Biologi. Det er gratis at deltage, og konceptet for
arrangementet er en blanding af korte oplæg
og en markedsplads, hvor I kan få jeres egen
stand og rig mulighed for at netværke.

Som deltager for en virksomhed, fond, organisation eller myndighed har du mulighed for at give en 1 minut lang præsentation. Du kan bruge dit minut til at præsentere din virksomhed,
en særlig problemstilling, give et oplæg til samarbejde eller
noget helt fjerde. Dette minut vil indgå i arrangementets ”One
Minute Madness”, hvor alle BIO Match-deltagere kan præsentere sig selv i en effektiv – og underholdende – pitch-session.

Som deltager får du:
 Mulighed for at synliggøre din virksomhed/
organisation/fond, herunder aktuelle projekter og problemstillinger over for forskere og
studerende fra Bioscience og Biologi.
 Adgang og inspiration til forsknings- og
erhvervssamarbejder.
 Enestående mulighed for at networke med
forskere og deltagende repræsentanter fra
andre virksomheder, fonde, organisationer
og myndigheder. Adgang til samarbejdspartnere til Erhvervs-ph.d.
 Adgang til samarbejdspartnere om Erhvervs-postdocs.
 Mulighed for at indgå samarbejder om specialer eller Erhvervsprojekter med studerende.

Herudover får du og dine kolleger mulighed for at indrette jeres
egen stand på ca. 2×2 meter. Medbring fx roll-ups, brochurer
eller andet merchandise. Vi stiller et cafébord til rådighed, og
sørger for et bordskilt med jeres logo på. Se mere information
om program, tilmelding, m.v. via:
https://ecos.au.dk/erhvervssamarbejde/bio-match/
Meld din arbejdsplads til BIO Match her
(NB: Begrænset antal pladser!)
Vi håber at se dig og møde dine kolleger i Stakladen. Har du
spørgsmål til tilmelding og til dagen i øvrigt, kan du kontakte
koordinator Ninna Skafsgaard (nsk@ecos.au.dk) eller
seniorforsker og formand for Erhvervsudvalget på
Ecoscience, Stine Slotsbo (stsl@ecos.au.dk).
De bedste hilsner
Ole Hertel, Institutleder på Institut for Ecoscience &
Hans Brix, Institutleder på Institut for Biologi

PROGRAM
10.00 - 12.00 Mulighed for opsætning af stand
12.00 - 12.15 Registrering af deltagere. Alle deltagere får udleveret navneskilte og program/deltagerliste
12.15 - 13.20 Velkomst og korte inspirationsoplæg
Praktisk information v/Erhvervsudvalgsformand Stine Slotsbo
Velkomst v/Institutleder Ole Hertel
Grønomstilling kræver nytænkning og samarbejde v/Connie Hedegaard, Bestyrelsesformand AU’s
bestyrelse
Det nationale Center for bæredygtig omstilling af landbrug og fødevaresystemer v/Professor Jørgen E.
Olesen
Innovationsfondens programmer i 2022 med fokus på grøn omstilling v/Vicedirektør Annemarie Riis og
Investment Officer Kathrine Hauge Madsen fra Innovationsfonden
Når erhvervsliv og universitet samskaber - paneldebat om fordomme og muligheder i erhvervssamarbejdet
13.20 - 13.30 Kort pause
13.30 - 14.00 One Minute Madness
Du får ét (1!) minut og ét slide til at præsentere din arbejdsplads, samt idéer og ønsker til samarbejder
14.00 - 15.30 Networking og udveksling af idéer ved standene. Tapas/snacks, kage og øl/vand
15.30
Tak for i dag

BIO Match på Aarhus Universitet
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