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Hvordan udvikler vi Danmarks næste
vinder-teknologi?

Kom og deltag i EnergiForsk2016 torsdag den 12. maj, hvor aktører i
energiteknologibranchen samles for at sætte fokus på støtte til nye
teknologier.

Hvordan ser de nye trends ud for eksport af dansk energiteknologi? Hvad er
udfordringerne i fremtidens energisystem? Og hvad skal de næste vinder-
teknologier satse på?

Det kan du høre mere om, når EUDP, ELFORSK, ForskEL, InnovationsFonden
og Horizon 2020 afholder den årlige EnergiForsk-dag i Odense Congress
Center den 12. maj.

EnergiForsk-dagen er en gratis begivenhed, som byder aktører i
energiteknologibranchen (virksomheder, forskere, brancheorganisationer,
etc.) indenfor til en åben snak om status og muligheder for støtte til
forskning, udvikling og demonstration af nye teknologier. Der vil også være
en række spændende oplæg fra teknologiudviklere og branchefolk.

Et af oplæggene holdes af Aalborg CSP, som vil fortælle om concentrated-
solar-power-teknologien. I løbet af en årrække er de lykkedes med at
etablere en position på verdensmarkedet for sol-energi, som ikke traditionelt
har været en dansk styrkeposition. Aalborg CSP har siden 2007 åbnet
salgskontorer i Spanien, USA, Kenya, Australien og Indonesien, og har bl.a.
udviklet og leveret et CSP-anlæg på 5x50 MW til Spanien i 2011.

Derudover vil der være spændende indlæg fra:

•



Dansk Industri om den seneste udvikling i den danske
energiteknologieksport

• Dansk Energi om danske spydspidser i en ny platform for smart
energi

• Energinet.dk om energisystemets udfordringer og muligheder
• Lithium Balance, ComBiGas, AT Lightning, Aalborg Universitet,

Viegand Maagoe mfl.

Omkring mulighed for støtte kan du:

• Høre nærmere om, hvordan man søger støtte til et projekt.
• Lære af tidligere ansøgere, som har fået støtte, og nu er ved at

sælge deres idé.
• Møde andre ansøgere og potentielle projektpartnere, skabe

netværk, lave aftaler.

Se hele programmet her og tilmeld dig her på Dansk Energi’s hjemmeside
(udfyld felter under logoerne).

Deltagelse er gratis.

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en
omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og
telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra
energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til
energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og
teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den
økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi
omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold,
forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning
og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og
forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til
brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og
internationalt.

http://ens.dk/sites/ens.dk/files/energistyrelsen/Nyheder/2016/program_20161.pdf
http://www.danskenergi.dk/Uddannelse/Aktiviteter/8567.aspx


Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og
forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med
enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer
med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi-
og Forsyningsministeriet.
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