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Den 15. november 2010

Program for workshop om miljøteknologi den 19. november 2010

Workshoppen indgår som en del af Miljøstyrelsens konference om miljø og
vækst, men det er også muligt kun at deltage i miljøteknologiworkshoppen.
Workshoppen indledes med et fælles oplæg og herefter følger tre parallelle
sessioner med fokus på henholdsvis vand, luft og affald.
Program for workshop
13.15 – 13.30

Velkomst
v/vicedirektør Michel Schilling, Miljøstyrelsen

13.30 – 13. 45

Udfordringer for danske cleantech virksomheder i
lyset af globalisering og finanskrise
v/ Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden

13.45 – 15.15

Tre parallelle sessioner bl.a. om fremtidig prioritering
under Handlingsplan for miljøeffektiv teknologi

15.15

Afslutning – afrunding af hele konferencen ”Opfølgning på
Visionskonferencen”
v/ Direktør Lars Hindkjær, Miljøstyrelsen

Ca. 15.30

Direktør Lars Hindkjær, Miljøstyrelsen byder på et glas vin

Program for parallelle sessioner
Program for vand-session
13.45 – 14.00

Miljøteknologiske projekter på Vandområdet,
v/Karin Dahlgren, By- og Landskabsstyrelsen), samt
Internationale udfordringer på vandområdet,
v/Niels Henrik Mortensen, MST

14.00 - 15.00

Hvilke temaer, emner og problemstillinger skal prioriteres i
2011 ? Efter 5 minutters introduktion laver vi en ”fælles”
proces, der er lagt an på, at alle deltager aktivt.

15.00 – 15.15

Tværgående opsamling fra sessionen
v/Miriam Freilberg, Danish Water Forum
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Program for luft-session
13.45 – 14.00

Miljømæssige udfordringer på luftområdet
v/Vibeke Vestergaard Nielsen, Miljøstyrelsen

14.00 - 15.00

Hvilke temaer, emner og problemstillinger skal prioriteres i
2011 ? Efter 5 minutters introduktion laver vi en ”fælles”
proces, der er lagt an på at alle deltager aktivt.

15.00 – 15.15

Tværgående opsamling på resultatet af sessionen
v/Miljøstyrelsen

Program for affalds-session
13.30 – 13.45

Den miljøteknologiske indsats for affald – hvad har vi nået?
v/Lotte Kau Andersen, Miljøstyrelsen

13.45-14.10

Indkomne forslag og nye bidrag fra deltagerne om prioritering af midler under den nuværende handlingsplan og evt.
fremtidige indsatser på det affaldsteknologiske område
Kort optakt v/DAKOFA og bidrag fra deltagerne

14.10-14.30

Muligheder for at løfte større affaldsinitiativer? Der vil blive
sat fokus på andre muligheder for finansiering, herunder
bl.a. EU Life +, EU CIP og Fornyelsesfonden og på, hvordan de evt. kan kombineres med partnerskabsinitiativet
under den nuværende miljøteknologiske handlingsplan.
v/Hanne Eriksen, Virksomhedskonsulent, Ledelse og Erhvervsudvikling

14.30–14.50

Et eksempel på et affaldsteknologisk gennembrud med
store perspektiver for materialegenanvendelse: Sensor og
robotteknologi. Der fokuseres på barrierer og drivers for et
aktuelt gennembrud med særlig fokus på, hvordan offentlige innovationsprogrammer kan bidrage.
v/Torben Sevel, FORCE Technology

14.50–15.15

Debat og opsamling (evt. anbefalinger til fremtidig indsats)
v/DAKOFA
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