MATCHMAKING FÖR UTLYSNING OM
HÅLLBAR TILLGÄNGLIGHET OCH
MOBILITET
2019-12-19
Av: IQ Samhällsbyggnad
Har du idéer kopplat till hållbar tillgänglighet eller mobilitet som behöver beforskas eller utvecklas vidare?
Ser du en möjlighet att göra det tillsammans med aktörer utanför Sverige? Den 17 januari klockan 09.30
anordnas matchmaking i Ljusgården hos IQ Samhällsbyggnad för aktörer som vill söka medel i den
kommande utlysningen Urban Accessibility and Connectivity.
TID: Kl. 09.30–13.00
MER INFORMARION OCH ANMÄLAN
Eventet är ett samarbete mellan IQ Samhällsbyggnad, JPI Urban Europe, Energimyndigheten, Vinnova och Formas och
ett tillfälle för dig som vill veta mer, ställa frågor, diskutera, och framförallt hitta projektpartners inför en eventuell ansökan.
Programmet inleds med att de svenska ﬁnansiärerna Formas, Energimyndigheten och Vinnova presenterar utlysningen.
Presentationen åtföljs av en bredare paneldiskussion för att besvara deltagarnas frågor kring till exempel
ansökningsprocessen eller innehållet i utlysningen. Därefter leds deltagarna genom en aktivitet där de får tillfälle att lära
sig om varandras intressen i utlysningen och potentiella projektidéer. Under programmets gång erbjuds en lättare lunch
och diskussionerna fortsätter sedan på frivillig basis till cirka klockan 13.00. Till anmälan.

Preliminärt program
09.30 Fika och mingel
10.00 Anita Aspegren, vd IQ Samhällsbyggnad, hälsar välkomna
Information om utlysningen och om kontexten JPI Urban Europe
Maria Alm, Energimyndigheten
Annika Bergendahl, Vinnova
Jonas Bylund, JPI Urban Europe Management Board/IQ Samhällsbyggnad
Erfarenheter från tidigare projekt och ansökningsprocesser
Anna Fredriksson, Linköpings universitet, ger goda råd från CIVIC-projektet
Panel och Q&A
Tillfälle att ställa frågor, framför allt till forskningsﬁnansiärer. I panelen bland andra:
Annika Bergendahl, Vinnova
Conny Rolén, Formas
Jonas Bylund, JPI Urban Europe/IQ Samhällsbyggnad

Maria Alm, Energimyndigheten
Information om möjligheter för internationell matchmaking i utlysningen
Caroline Wrangsten, JPI Urban Europe/ IQ Samhällsbyggnad
11.15 Matchmaking i smågrupper
Deltagare samlas kring småbord, diskuterar sina intressen i utlysningen, utmaningar, eventuella idéer, och roterar plats
löpande. Syftet är att nätverka och öka chanserna att hitta passande partners till en eventuell ansökan.
12.00 Lättare lunch ﬁnns tillgänglig
Samtal och mingel fortsätter
13.00 Avslut
Kontaktperson: Caroline Wrangsten

