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Grøn oms lling og digitalisering
Onsdag 15. september kl. 15.00 - 17.30 på Hotel Griﬀen, Rønne
Kom og hør om de nye EU-programmer med nye muligheder for stø(e l investeringer i grøn oms lling
og digitalisering, herunder i de bornholmske virksomheder.
Direktør Birgi e Wederking fra Greater Copenhagen EU Oﬃce besøger Bornholm den
15/9 og vil på de e møde orientere om den nye genera&on af EU-programmer, der netop nu løbes i gang, og om kontorets muligheder for at bistå med den grønne oms&lling
og digitalisering på Bornholm. I perioden har Bruxelles-kontoret været ganske afgørende
for en stor del af de mere end 110 mio. kr., det er lykkedes at hente fra EU &l investeringer på Bornholm.

South Bal c programmet stø er samarbejdsprojekter i den sydlige del af Østersøen. Siden 2015 har programmet stø et 11 projekter med bornholmske partnere, for samlet omkring 15 mio. kr.
Nu er et nyt program ved at være klar med en samlet stø eramme
på ca. 625 mio. kr., og med fokus på grøn oms&lling, digitalisering, kultur og turisme - og som noget nyt
nu mulighed for at private virksomheder kan deltage som projektpartnere.
Det vil Niels Chresten Andersen fra programmets bornholmske kontaktpunkt orientere nærmere om, og
Lone Reppien Thomsen fra MARLOG vil orientere om projektet SECMAR, der fra South Bal&c programmet
har modtaget stø e &l styrkelse af cybersikkerheden i den mari&me sektor.
Der vil også blive orienteret om den aktuelle ansøgningsrunde for forberedende projekter, der åbnes den
13. september , med ansøgningsfrist den 5. november.
Deltagelse i arrangementet er gra&s, men kræver lmelding senest mandag 13/9 kl. 12.00 &l:

niels.chresten.andersen@brk.dk
Arrangører: Europe Direct Bornholm, Business Center Bornholm og Europabevægelsen på Bornholm
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