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Teknologidag 2017: Få eksklusivt indblik i virksomhedsledernes syn på
Danmark som Science & Engineering-region
Som en del af det indledende analysearbejde har
ATV’s Science & Engineering-komité ønsket at se
nærmere på, hvor stærk Danmark opfattes som S&Eregion af danske erhvervsledere og andre aktører,
herunder på forudsætningerne for Danmarks aktuelle
styrker og på mulighederne for at blive endnu
stærkere.
På Teknologidagen den 9. november vil der blive
fremlagt resultater fra undersøgelsen, og
konferencedeltagerne får således som de første
adgang til den opsamlede viden.
Læs mere her
__________________________________________________________________________________________

Debat om danske giganter på DTU High Tech Summit
ATV lancerede i juni 2017 rapporten Danske Giganter, som har fokus på hvad, der kendetegner
vækstvirksomheder i fremstillingsindustrien, og hvad der skal til for at flere virksomheder med
vækstambitioner vokser sig store.
Rapportens konklusioner danner udgangspunkt for en debatsession på DTU High Tech Summit torsdag den
21. september 2017, kl. 15.30 – 16.25.
Til at drøfte disse udfordringer er der blevet sammensat et panel bestående af rektor Anders Bjarklev, DTU,
formand for erhvervsudvalget Morten Bødskov, Socialdemokratiet, uddannelses og forskningsordfører Jakob
Engel-Schmidt, Venstre, akademidirektør Lia Leffland, ATV, kontorchef, Økonomisk Sekretariat Katrine Mau,
KL og CEO Peter Thorning, Fiberline.
Læs mere her
__________________________________________________________________________________________

Konference: Fra teknisk forskning til nye jobs
Den 2. november afholder ATV en konference på
Christiansborg om betydningen af at styrke den
tekniske forskning og potentialerne ved at styrke
området – ikke mindst ved at skabe arbejdspladser i
produktionsindustrien.
Der er et stort potentiale forbundet med at øge
investeringerne i den tekniske forskning og styrke
forskningsmiljøer, som kan arbejde sammen med
virksomhederne om at få omsat viden til nye
produkter, vækst og arbejdspladser.

Dette er også en af de vigtigste konklusioner fra ATV’s nye rapport Danske Giganter, som peger på, at
samarbejdet med danske vidensinstitutioner har en markant effekt på de succesfulde virksomheders
udvikling og vækst.
Læs mere her
_________________________________________________________________________________________

Erik Meineche Schmidt formand for Advisory Board
For at øge forståelsen af naturvidenskab og teknologi
hos fremtidige generationer har Engineer the future
samlet en række organisationer, uddannelsessteder
og kommuner om projektet ’Engineering i skolen’, der
er en fælles, koordineret, national indsats.
ATV skal facilitere projektets Advisory Board, og
ATV-medlem og tidligere dekan Erik Meineche
Schmidt, AU, er udpeget som formand.
Læs mere her

__________________________________________________________________________________________

ATV som teknologiens stemme i landbrugsdiskussionen
Landbrug og miljøhensyn kommer ofte til at stå som hinandens modsætninger og med modsatrettede
interesser. ATV mener, at ny teknologi kan hjælpe landbruget, miljøet og bæredygtigheden til vækst og
arbejdspladser. I et nyt notat Nye teknologier i landbruget har tre ATV-medlemmer beskrevet, hvorledes man
kan forene miljøhensyn med indtjening og jobskabelse.
Læs mere her
__________________________________________________________________________________________

Gå-hjem møde om lagring af sol- og vindenergi som syntetiske
brændsler
Mandag den 18. september holder ATV et gå-hjem møde om lagring af sol- og vindenergi som syntetiske
brændsler. Mødet holdes kl. 15-18 på DTU, bygning 101, lokale S01.
Når solen ikke skinner, eller når vinden ikke blæser, er det vigtigt at have oplagret overskydende energi. Nye
teknologier til energilagring er nøglen til øget og mere effektiv anvendelse af vedvarende energiformer.
Tilmelding til Dorthe Brander Pedersen dbp@atv.dk senest 11. september 2017.
_________________________________________________________________________________________

Kommende interne møder
ATV Nyt bringer hver måned en oversigt over de interne møder, som afholdes i Akademiets besluttende organer, temagrupper og faste udvalg. Hvis du ønsker at høre mere om de enkelte møder, er du velkommen til at
kontakte sekretariatet. Listen bringes med forbehold for ændringer – tjek venligst tid og sted med mødearrangøren.
Præsidiet
Fredag den 29. september 2017 kl. 13.00-16.00 hos ATV
Mandag den 27. november 2017 kl. 15.00-18.00 hos ATV
Fredag den 2. marts 2018 kl. 13.00-16.00 hos ATV
Partnerkomiteen
Tirsdag den 21. november 2017 kl. 14.30-16.30 hos ATV
Tænketanken
Tirsdag den 5. september 2017 kl. 10.00-19.30 hos Grundfos, Bjerringbro

Onsdag den 29. november 2017 kl. 15.00-18.30
Science & Engineering-komiteen
Tirsdag den 3. oktober 2017 kl. 12.30-15.30 hos ATV
Fredag den 8. december 2017 kl. 10.00-13.00 hos ATV
Digitalisering og Big Data, styregruppe
Tirsdag den 12. september 2017 kl. 12.00-16.00 i Aalborg
Science og Engineering i uddannelserne, styregruppe
Torsdag den 23. november 2017 kl. 10.00-12.30 hos ATV
Sundhed, forebyggelse og sundhedsteknologi, styregruppe
Tirsdag den 12. september 2017 kl. 13.30-16.30 hos Oticon
Tirsdag den 28. november 2017 kl. 13.30-16.30 hos Panum
Bæredygtig teknologi, naturressourcer, infrastruktur og energi, styregruppe
Torsdag den 30. november 2017 kl. 14.00-16.30
Videns- og teknologibaseret produktion, styregruppe
Onsdag den 8. november 2017 kl. 12.00-15.30
Digitale Vismænd
Tirsdag den 12. september 2017 kl. 11.00-14.00 i Aalborg
Innovationsudvalget
Fredag den 17. november 2017 kl. 13.00-15.30
Øvrige medlemsmøder
Strategimøde for formandskaberne: Fredag den 8. september 2017 kl. 9.30-13.00 hos ATV
Teknologidag: Torsdag den 9. november 2017 kl. 12:15-17:30 i DGI-byen
Årsmøde: Onsdag den 25. april 2018 om eftermiddagen
__________________________________________________________________________________________

Nyheder

Kalender

ATV: Forskningsbudget på rette vej
Læs mere her

Gå-hjem-møde om lagring af sol- og vindenergi
som syntetiske brændsler
Læs mere her

SEMAPP-seminar om digitale
simulationsværktøjer
Læs mere her
ATV-møde: Er din virksomhed klar til at gribe
de digitale muligheder?
Læs mere her
ATV-rapport: Robotterne kommer, og
danskerne er klar til de nye teknologier
Læs mere her

Danske giganter: ATV-debat på DTU High Tech
Summit
Læs mere her
Er din virksomhed klar til at gribe de digitale
muligheder?
Læs mere her
Mentorprogram kick-off seminar
Læs mere her
Technology Day 2017: Towards a world-class
Science and Engineering-region
Læs mere her

Du modtager denne mail, da du er tilmeldt via vort kartotek
eller har bedt om at blive tilmeldt via vort site.
Ønsker du ikke længere at modtage dette nyhedsbrev kan
du afmelde herunder.
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