
Hvad skal der til for at få succes med 
automatisering i din virksomhed? På dette 
gratis introkursus får du indblik i de 
muligheder, der ligger i automatisering og 
digitalisering samt information om 
mulighederne i Erhvervspartnerskabet for 
Avanceret Produktion. 

Nu og indtil d. 12. januar 2018 kan du søge om 
tilskud til potentialeafklaring eller implementering 
af ny teknologi via Erhvervs-partnerskabet for 
Avanceret Produktion. Grib derfor denne chance 
for at blive klogere på dine muligheder for at få 
tilskud.  

Kom også og hør om, hvordan bl.a. BM Silo er 
kommet i gang med at udnytte nogle af de nyeste 
teknologier. Mød desuden GTS-foreningen, 
InnovationsAgenterne, Væksthus Midtjylland 
samt Skive-egnens Erhvervs- og Turistcenter.  

På kurset får du: 

• Mulighed for tilskud: Vi vil fortælle om de
muligheder, der er for at søge om tilskud til at
komme i gang via Erhvervspartnerskabet for
Avanceret Produktion.

• En-til-en rådgivning: Du får mulighed for en-
til-en rådgivning om, hvordan du konkret kan
søge om tilskud. Tilskuddet kan gå til
potentialeafklaring, rådgivning og uddannelse.

Kurset henvender sig til: Direktører, produktions-
chefer og andre ledende medarbejdere, der vil i 
gang - eller videre med - at udnytte muligheder 
inden for automatisering og digitale teknologier. 

Tid & sted: Torsdag d. 14. december 2017 kl. 
13:00-18:00, Skiveegnens Erhvervs- og 
Turistcenter (SET), Østerbro 7, 7800 Skive. Sidste 
tilmeldingsfrist er d. 8. december, 2017. Tilmeld 
dig her:  https://skiveet.nemtilmeld.dk/387/

Program 

13:00-13:10 Velkomst ved Lars Fremerey, GTS-foreningen og Brian Krogh fra SET 
13:10-13:35 Introduktion til Industri 4.0 ved Knud Erik Hilding-Hamann, InnovationsAgenterne og 
Teknologisk Institut 
13:35-14:00 Sådan søger du om tilskud i programmet Erhvervspartnerskabet for Avanceret Produktion ved 
Jess Vorre, Væksthus Midtjylland 
14:00-14:30 Case: Formkon v/adm. direktør Peter Hjelm
14:30-14:45 Pause 
14:45-15:15 Case: BM Silo v/CEO Dorte Martinsen
15:15-17:30 Digitalisering, Internet-Of-Things og servitization ved Henrik Blach og Kai Ormstrup Jensen, 
FORCE Technology 
17:30-18:00 Individuelle konsultationer omkring projekter og tilskud for dem, der ønsker dette 

https://skiveet.nemtilmeld.dk/387/

