EIP-Agri
projektledarträff
- hur sätter vi innovationer på marknaden?

Välkommen till Landsbygdsnätverkets digitala träff för dig som leder projekt inom innovationsstödet EIPAgri. Vi bjuder in er till erfarenhetsutbyte där ni som projektledare får utrymme att lära av varandra och
dela med er av medgång och utmaningar i era projekt.
Syftet med träffen denna gång är att uppmärksamma marknadsperspektivet i innovationsprojekt. Att förbereda sig för en marknadsintroduktion i tidigt skede ger ökade förutsättningar att lyckas. Syftet är också
att berätta om nystartade projekt inom EIP-Agri och att informera vad som händer framåt inom innovationsstödet. Agroväst Livsmedel står som värd för träffen.
Plats: Digital träff
Datum och tid: 20 januari 2021 klockan 8.30 – 12.00.

Moderatorer: Ulrika Åkesson Agroväst Livsmedel
Anmälan: Anmäl dig i inbjudan till Zoom-mötet som du fått av Johan Ascard, eller direkt till Johan
via e-post
Sista anmälningsdag är den 14 januari 2021

Vid frågor, vänligen kontakta:

Johan Ascard
Landsbygdsnätverkets kansli
johan.ascard@jordbruksverket.se
0734-019089

Ulrika Åkesson
Agroväst Livsmedel
ulrika.akesson@agrovast.se
0703-105630

EIP-Agri
projektledarträff
- hur sätter vi innovationer på marknaden?
Program för digital projektledarträff
8:15 Digitalt mingel. Möjlighet att testa ljud och bild.
8:30 - Inledning. Ulrika Åkesson, moderator, Agroväst
- Våra erfarenheter av EIP-Agri. Jens Juul och Kristina Anderback, SmartAgri
- Samverkan, information och support. Johan Ascard, Landsbygdsnätverket
- Nya EIP-projekt
- Erfarenheter så här långt. Detta tar vi med oss framåt. Lina Edvardsson, Jordbruksverket
- Marknadsinträde och långsiktighet vid bedömning av projekt. Werner Hilliges, Rådgivande
kommittén

9:10 Erfarenheter och lärdomar från avslutade projekt
- BeeScanning 2.0, Björn Lagerman, BeeScannning Global AB
- Svenska proteingrödor som industriråvara, Lina Svanberg, RISE
- Självrengörande golv till grisar. Katja Lindvall, Moving Floor
- Exaktare skördeprognoser för en effektiv och hållbar odling av grönsaker. Igor Tihonov, Solvi
10:20 Paus
10:40 Gruppdiskussioner. Fokus på marknadsintroduktion
11:20 Erfarenhetsutbyte från gruppdiskussioner
11:40 Hur når man ut på marknaden? Ulf Dackemark, innovationscoach, SmartAgri
11:50 Sammanfattning. Kjell Ivarsson, LRF. Ordf. i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp EIP-Agri
11:55 Frågestund om utbetalningar. Jordbruksverkets handläggare svarar på frågor.
12:10 Projektledarträffen avslutas

