INVITATION
DIGITALISERING AF SAMFUNDET
Onsdag d. 22. august – 13.00-15.30
Sted: ”Thor Lounge” Randers Stadion, Viborgvej 92, 8920 Randers NV
Hvordan udnytter man bedst mulighederne indenfor den digitale transformation, og hvilke
støttemuligheder findes der i EU til at understøtte denne udvikling? Dette giver Central Denmark
EU Office, i tæt samarbejde med Aarhus Universitet, dig svaret på, når vi afholder arrangementet
’Digitalisering af Samfundet’. Igennem oplæg fra bl.a. Martin Brynskov, ekspert i urban
digitalisering og smart cities, vil du få:
Større viden om de muligheder som digitalisering og urbanisering skaber
Indblik i, hvad det kræver at arbejde med digitalisering og at deltage i internationale
projekter
Kendskab til de konkrete programmuligheder, der findes for støtte fra EU
Arrangementet henvender sig til medarbejdere i danske byer og kommuner, der aktivt arbejder
med, eller ønsker at arbejde med, digitalisering.

Program
13:00-13:10 Velkomst v/Lars Holte Nielsen, CDEU
13:10-13:30 Keynote v/Martin Brynskov, Aarhus Universitet – Megatrends digitalisering og
urbanisering: Hvad betyder de for byer og kommuner? Hvordan modner man sin
organisation? Og ikke mindst, hvilke muligheder findes for EU-finansiering til
smarte løsninger?
13:30-13:50 Refleksion i salen faciliteret v/Martin Brynskov og Adriënne Heijnen, Aarhus
Universitet
13:50-14:10 Udvikling af konkret strategi for smart city udvikling og hands-on erfaringer v/Runa
Sabroe, Dansk Design Center
14:10-14:30 Refleksion i salen faciliteret v/Lars Holte Nielsen
14:30-14:50 Eksempler fra Europa og deres læringer ift. den danske kontekst v/Adriënne Heijnen
14:50-15.10 Synergi med erhvervslivet som katalysator v/ Karsten Dehler, it-forum
15:10-15:30 Afrunding v/Lars Holte Nielsen
Tilmelding sker via mail til cbc@centraldenmark.eu med navn, organisation, telefonnummer
og e-mail senest fredag d. 17. august kl. 12.00. Eventuelle spørgsmål sendes til samme mail.
Med venlig hilsen
Christian B. Christensen
Projektassistent
Tel: +32 28 80 34 01
cbc@centraldenmark.eu
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