Café
– en uformell møteplass for
spennende prosjektideer med
internasjonale muligheter
Onsdag 14. desember, kl. 9.30-13.30
Sted: sentralt i Oslo (nærmere beskjed kommer)
Dette er en café hvor vi vil snakke med kommunene om hvordan vi kan skape et bedre
liv for den aldrende befolkning, OG hvordan tverrsektorielt og internasjonalt
samarbeid om finansiering kan hjelpe til på veien.
Sammen med forskere, bedrifter, organisasjoner og
støtteapparat kan vi samarbeide om å finne spennende
nye løsninger og utvikle disse ideene til et europeisk
nivå.
Europa har de samme utfordringer som våre
kommuner. En rekke finansieringsmuligheter finnes
derfor for å styrke innovasjon og tverrsektorielt
samarbeid.
Caféen vil inneholde:
 Uformell og lav-terskel-møteplass for å bli kjent
med nye samarbeidspartnere
 Utveksling av ideer og erfaring
 Oslo kommune legger fram hovedutfordringen i
helse- og omsorgsektoren
 Informasjon om finansieringsmuligheter fra
Forskningsrådet og andre.
Vi håper mange vil benytte muligheten til å presentere
sine ideer - store som små!
Frist: 1.desember (prosjektide og/eller stand)
Påmelding til arrangementet:
Frist: 7.desember
Meld deg på via link i mailen eller nettsiden: vikeneu.no
Spørsmål kan sendes til: Linda Holtung (linda.holtung@hbv.no).

Program kafé-møteplass i regi av Viken-nettverket
Tema: Helse
Dette blir en dag hvor man vil få muligheten til å treffe andre potensielle samarbeidspartnere og
presentere sin prosjektidé og/eller uttrykke behovet for prosjektsamarbeid nasjonalt og
internasjonalt, som f. eks. innenfor Forskningsrådets sine programmer, Horisont 2020,
helseprogrammet, Interreg og andre sektorprogrammer. Det vil være mulig å ha egen stand for de
som ønsker det. Deltakerne vil i løpet av dagen kunne delta på korte presentasjoner hvor
prosjektidéer blir presentert, samt skaffe seg nye kontakter ved å besøke stands. Det vil bli satt opp
bord rundt omkring i lokalet hvor folk kan nettverke, starte samarbeid, dele idéer og
kontaktinformasjon med ulike organisasjoner og bedrifter.
Tidspunkt: Mandag 14. desember fra kl. 09.30-13.30
Sted: nærmere informasjon kommer, sentralt i Oslo
Målgruppe: Alle som ønsker å bygge nettverk for framtidige prosjektsøknader innenfor nasjonale og
internasjonale programmer, og som vil legge fram sin prosjektidé eller behov til potensielle partnere.
Forberedelser: De som ønsker å presentere en prosjektidé/et behov i løpet av dagen, vil få tildelt ca.
10 minutter per presentasjon. Det vil også være mulig å ha stands hvor man kan presentere seg selv
og sitt arbeid til de andre deltakerne. Vi vil sørge for bord og stoler til stands, men dere må selv ta
med alt annet materiale som det måtte være behov for. Vi oppfordrer alle til å fylle ut vedlagt
«faktaark» hvor dere presenterer utfordring/prosjektidé som dere ønsker skal bli tatt opp. Vi gjør
oppmerksom på at dette er et arrangement hvor man kan delta på akkurat det man ønsker, vi må
bare vite om dere vil ha lunsj eller ikke, så vennligst oppgi informasjon om dette ved påmelding.
Frist for å sende presentasjon av prosjektforslag og for å melde ifra om stand: Vi tar imot løpende
tilbakemeldinger, men aller siste frist er innen 1. desember
Frist for påmelding til arrangementet er innen 7. desember
Påmelding skjer her eller nettsiden: www.vikeneu.no
Prosjektidé sendes til: linda.holtung@hbv.no med kopi til: kjersti.sjaatil@hioa.no

Program for dagen:
09.30-09.45: Velkommen og introduksjon av dagens program av prosjektleder for Vikennettverket Thomas Slagsvold
09.45-10.00: Oslo kommune legger fram hovedutfordringer i helse- og omsorgssektoren
10.00-10.15: Nasjonal kontakt innenfor helse/Berit Nygaard fra Forskningsrådet
10.15-10.30: Kaffepause 10.30-12.00: Parallelle presentasjoner og nettverksbygging
12.00-12.30: Nettverkslunsj
12.30-13.30: Parallelle presentasjoner og nettverksbygging fortsetter
13:30: Avslutning

