Tentativt program matchmaking 4.-11. september

Uke 35/36: Lag din profil på B2Match
B2Match er et digitalt verktøy for nettverksbygging og matchmaking. Her skal du profilere deg/din
virksomhet.
B2Match gir deg også mulighet til å bli bedre kjent med potensielle samarbeidspartnere via deres
profiler, og booke egne møter med relevante virksomheter.

Fredag 4. og mandag 7. september: Delta på utlysningsspesifikke sesjoner
Som deltaker melder du deg på den/de sesjonen(e) med relevans for din virksomhets
utfordring/prosjektidé.
I sesjonene introduseres utvalgte Green Deal topics av fagansvarlig NCP i Forskningsrådet. Det
forventes at deltakerne har satt seg godt inn i topic-teksten(e) på forhånd slik at vi i sesjonene kan
legge vekt på de viktigste elementene å merke seg og eventuelle endringer siden juni.
Deretter forventes alle kommunale deltakere å pitche sin utfordring ( 2-3 minutter per virksomhet) og
alle forskningsaktører å pitche sitt kunnskaps-/forskningsområde (2-3 minutter per virksomhet).

Fredag 4. september NB! Endring av rekkefølge og tidsramme kan forekomme
Kl. 08.30-10.00
Area 1 (topic 1.2 og 1.3)
Increasing Climate Ambition: Cross sectoral
challenges
Kl. 10.15-11.30
Area 5 (topic 5.1):
Sustainable and smart mobility
Kl. 12.15-13.30
Area 9 (topic 9.3):
Strenghtening our knowledge in support of the
European Green Deal
Kl. 13.45-15.45
Area 10 (topic 10.1, 10.2
Empowering citizens for the transition towards a
og 10.3)
climate neutral, sustainable Europe
Mandag 7. september NB! Endring av rekkefølge og tidsramme kan forekomme
Kl. 08.30-10.30
Area 2 og 4 (topic 2.1, 2.2 Clean, affordable and secure energy og Energy and
og 4.1)
resource efficient buildings
Kl. 10.45-12.15
Area 3 (topic 3.1 og 3.2)
Industry for a clean and circular economy
Kl. 12.45-14.00
Area 7 (topic 7.1)
Ecosystems and Biodiversity
Kl. 14.15-15.45
Area 8 (topic 8.1. og 8.2)
Zero-pollution, toxic free environment

Tirsdag 8. - onsdag 9. september: Book møter i B2Match
Som deltaker oppfordrer vi deg til å sette av tid til å gjøre deg kjent med profilene til aktuelle
samarbeidsaktører på B2Match.
Det er opp til deg å ta initiativ til å booke digitale møter med aktører du/din virksomhet kan tenke
deg å bli bedre kjent med.
Du bestemmer selv hvilke møter du/din virksomhet vil prioritere (se programpost under).

Torsdag 10.- fredag 11. september: Delta på en-til-en-møter og utvid nettverket ditt
Som deltaker bør du sette av tid en eller flere av disse dagene til å gjennomføre digitale møter med
potensielle samarbeidspartnere.

Arrangører:

