
Skandinavisk tilgang til innovation:
Nye værktøjer og metoder 

Afslutningskonference i projekt InnoMatch

Den 3. december fra kl. 9 til kl. 15.30 i Ebeltoft, Danmark. 
✓Innovationsprocesser 

✓Samarbejde med mikrovirksomheder
✓Udvikling og afholdelse af talentprogrammer



Arbejder du med innovationsprocesser? Vil du blive inspireret til nye 
værktøjer og metoder til innovation, som du kan bruge i din uddan-
nelse eller i dit studentervæksthus? Vil du høre mere om erfaringerne 
fra at arbejde med innovationsprocesser på tværs af uddannelsesin-
stitutioner i Danmark og Sverige?

Projekt InnoMatch inviterer undervisere, studentervæksthuskoordi-
natorer og projektpartnere til afslutningskonference under temaet 
“Udveksling af skandinaviske erfaringer i at arbejde med innovation i 
uddannelserne og i studentervæksthuse”. 

Formålet med konferencen er at dele den viden, som partnerne i pro-
jekt InnoMatch har opsamlet gennem projektet.

Praktisk information
Konferencen afholdes den 3. december fra kl. 9.00 til kl 15.30 på 
Ebeltoft Vandrehjem, Egedalsvej 5, 8400 Ebeltoft.

Tilmeld dig her senest den 23. november kl. 12.00. 
Det er gratis at deltage i konferencen. Oplæggene afholdes på dansk 
og svensk.

Hvis du har spørgsmål til konferencen og programmet, kontakt ven-
ligst Henrik Sølvbjerg Pahus, hpa@eadania.dk eller Erik Løvgren 
Brejner, elb@via.dk.

InnoMatch er et Interreg projekt, finansieret af Den Europæiske Fond 
for Regional Udvikling.
Læs mere om projektet på innomatch.eu.

Konference program

9.00 - 
10.00

Velkommen og introduktion til projekt InnoMatch
Præsentation af de tre delelementer i projektet: inno-
vationssamarbejde, talentforløb og praktik. 

10.00 – 
12.00

Workshops om: 
- Udvikling og afholdelse af talent camps, ved Erh-
vervsakademi Dania, Danmark og Aalborg Universitet, 
Danmark
- Samarbejde mellem mikrovirksomheder og uddan-
nelsesinstitutioner, ved Erhvervsakademi Aarhus, 
Danmark

12.00 – 
13.00

Frokost og networking

13.00 – 
14.30 

Workshops om:
- Erfaringer med at udvikle og afholde innovations-
samarbejde med studerende og virksomheder, ved 
Campus Varberg, Sverige
- Innovationssamarbejde: Erfaringer fra udendørs in-
novationscamps, ved VIA University College, Danmark  

14.30 – 
15.30 

Netværk og erfaringsudveksling
Mød de forskellige partnere på deres stand, og få vi-
den omkring deres biddrag til projektet, samt hvad de 
konkret har fået ud af det. 

Program og praktiske informationer

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=318KV26D15C1
http://www.innomatch.eu/om-innomatch/

