Torsdag 22. mai inviterer Forskningsrådet til årets viktigste
konferanse om forskning på miljøvennlig energi!
Årets tema er grensesprengende energi. Grensesprengende, fordi det skjer en enorm
energiomstilling i hele verden, og ny kunnskap er avgjørende for å skape innovasjon og endring. For å
klare omstillingen, må FoU-miljøene og næringslivet arbeide sammen om disse løsningene. Grenser
må sprenges på tvers av både fag og geografi.
Hvordan kan hver og en av oss bidra i omstillingen? Hvordan kan vi sikre at norsk næringsliv finner
sin rolle?

Meld deg på her!
Bli oppdatert og delta i diskusjonen! Kom og hør:
Statsråd Tord Lien som vil snakke om forsking som grunnlag for verdiskapning og for
Norges rolle som foregangsnasjon innen miljøvennlig energi.

Michael Liebreich, CEO i Bloomberg New Energy Finance, som vil diskutere globale
trender og muligheter innenfor klimavennlig energi. Han sitter blant annet i FNs
generalsekretærs rådgivergruppe på fornybar energi for alle, World Economic Forums
Global Agenda Council på New Energy Architecture og Accentures Global Energy
Board.
Mariana Mazzucato, Professor ved University of Sussex, om temaet: hva som driver
innovasjon og utvikling. I tillegg til å ha skrevet flere bestselgere om innovasjon er hun
rådgiver for både UK og EU-kommisjonen om økonomisk vekst. Hun har blitt kåret
av tidsskriftet New Republic til en av verdens viktigste innovasjonstenkere.

I tillegg vil vi ha en rekke andre spennende innlegg fra både næringsliv, forskning og virkemidler på
energiområdet. ENERGIX presenterer hva som skjer i forskningslandskapet til programmet –
trender, portefølje og utvikling.
Vi tilbyr spennende innhold i 4 parallellsesjoner:
1. ENERGIX
Noen av de beste ENERGIX-prosjektene presenterer resultater de har oppnådd, hvordan kan
vi ta dette videre?
2. FME
Forskningssentre for Miljøvennlig Energi (FME) diskuterer hva som samlet sett kreves for å få
til en langsiktig omlegging til et bærekraftig energisystem og FME-enes bidrag til dette, i
tillegg til planlegging av ny FME-utlysning i 2015
3. ENERGI21
Energi21 vil gi en orientering om utkast til revidert strategi, reaksjoner fra høringsperioden
med mulighet til spørsmål og diskusjon med salen
4. Nettselskapenes FoU-strategi
Nettselskapene i Nasjonalt kompetansesenter for smartgrid lanserer sin strategi for FoU og
demo
Konferansen arrangeres på Kino Victoria i Oslo ved Nationaltheatret

Meld deg på her!
Følg med på nettsiden der oppdateringer legges ut fortløpende!

