
Innovation & Partnerskaber i den 

Cirkulære Bioøkonomi  
Kom til en spændende Workshop og bliv klogere på hvordan din virksomhed 
kan sætte Cirkulær Økonomi, Innovation og Partnerskaber i spil på 
biomasseområdet. Der vil være oplæg fra Aalborg Universitet, Omdan 
Advisory+Action og nordjyske virksomheder, der allerede arbejder indenfor 
området. Vær med til at diskutere potentialerne i cirkulær bioøkonomi og få 
mulighed for at indgå i et innovativt partnerskab med andre virksomheder.  

 

 

Hvis du tænker at dette arrangement 

kunne have interesse for en virksomhed i 

dit netværk, så del gerne invitationen ☺  

OBS: Arrangementet retter sig særligt 

mod beslutningstagere eller lign. i 

nordjyske SMV’er, som arbejder indenfor 

fødevareforarbejdning, foderfremstilling, 

bioteknologi, bioenergi mm. 

 

       Vi glæder os til at se dig! 

 
 

Program 
Kl. 15.00:          

Velkomst og introduktion til projektet Cirkulær 

Innovation i Partnerskaber (CIP) 

Kl. 15.10:               

Cirkulær Økonomi, Innovation & 

Partnerskaber v/Aalborg Universitet 

Kl. 15.30:             

Hvad er de særlige potentialer i 

virksomheder, der arbejder med biomasse 

v/Omdan Advisory+Action 

Pause 

Kl. 16.00:                

Nordjyske eksempler på innovation indenfor 

biomasse v/Salixin A/S & Nørager Mejeri A/S 

Kl. 16:30:             

Introduktion til gruppearbejde om 

potentialerne i Cirkulær Bioøkonomi for din 

virksomhed 

Pause 

Kl. 16:45:                

Gruppearbejde de 10 bud for en bæredygtig 

cirkulær økonomi (kaffe og kage) 

Kl. 17:45:                

Opsamling på dagen/gruppearbejdet 

Tid:  
25. april 2019 15.00-18.00 

Sted:  
Aalborg Kommune 

Stigsborg Brygge 5 
9400 Nørresundby 

Tilmeld dig her inden 11. april 
2019:  
https://nben.nemtilmeld.dk/167/ 

https://nben.nemtilmeld.dk/167/


 
 
 

 

Det er gratis at deltage i Workshoppen, 

der afholdes som en del af projektet 

Cirkulær Innovation i Partnerskaber 

(CIP).  

 

Workshoppen vil klæde dig på i forhold til 

cirkulær innovation i partnerskaber 

indenfor bioøkonomien. 

 

Gennem CIP-projektet skal der bl.a. 

etableres 2 innovationspartnerskaber 

indenfor biomasse.  

 

Et innovationspartnerskab består af flere 

små og mellemstore virksomheder, hvor 

Aalborg Universitet og Netværk for 

Bæredygtig Erhvervsudvikling (NBE) er 

koblet på som videnspartner. 

 

Vi håber at komme ud af workshoppen 

med et antal virksomheder, som har lyst 

til at arbejde videre indenfor feltet, og 

som kan se sig selv i et muligt innova-

tionspartnerskab. 

 

Du kan finde mere information om CIP-

projektet og NBE her: https://nben.dk/ 

 

Har du spørgsmål i øvrigt er du 

velkommen til at kontakte lokal 

projektleder Nina Harbo på mail 

nina.harbo@aalborg.dk eller tlf. 9931 

2157.  
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