Ønsker du å bli inspirert?
Bli med på studietur til Brussel!
Kunnskapsbyen Lillestrøm inviterer ansatte i medlemsvirksomheter og
samarbeidspartnere til å delta på årets studietur i tidsrommet 29.-30. april
2019.

Tema for årets tur er:
-

Fornybar energi og fossilfri transport
Smart City / Digitalisering og automatisering av tjenester
Virksomme samhandlingsformer mellom næringsliv, kommune, frivillige
organisasjoner og innbyggere

Tentativt Program:
Mandag 29. April
09.00 – 09.45

Introduksjon Osloregionens Europakontor
v/ EU-rådgiver

09.45 – 10.00

Kaffepause

10.00 – 10.45

Horizon Europe – EUs rammeprogram for forskning og innovasjon post
2020 – Hvilke muligheter finnes? Med fokus på innovasjon.
v/ Tor Ivar Eikaas, NorCore (tbc)

10.45 - 11.30

Hydrogen Europe er EUs ledende bransjeorganisasjon som fremmer
hydrogen- og brenselcelleteknologi med over 100 industrimedlemmer,
og i tillegg representerer bl.a. regionale og nasjonale bransjeforeninger
som Norsk Hydrogenforum inn mot kommisjonens omfattende arbeid på
hydrogenfeltet.
https://www.fch.europa.eu/sites/default/files/9.0.fchju-id2017-

HydrogenEurope%20(ID%202895799).pdf
11.30 – 13.00

Lunsj

13.00

Tog til Leuven

13.45 – 16/17.00

Studietur til Leuven møte med Leuven 2030/universitet (tbc)
https://www.leuven2030.be/

17.00/17.30

Retur til Brussel

20.00

Middag

Tirsdag 30. April
09.00 - 10.00

Smart Cities
Dr Davor Meersman, OASC General Manager (tbc), https://oascities.org/

10.00 – 10.15

Kaffepause

10.15 – 11.00

Eksempel Smart City, Nederland/Finland (tbc)

11.00 – 11.45

EUs mål for fornybar energi i 2030
Kommisjonen DG Energy (tbc)

11.45 – 13.30

Lunsj

13.30 - 14.15

Eksempel fra Orkney Island, energi
v/ Charles Abbott, Senior EU Policy Executive, Scotland Europa (tbc)
http://www.orkney.gov.uk/Service-Directory/Renewable/surf-n-turf.htm

14.15 – 15.00

Eksempel fra Molenwaard i Nederland, digital kommune (tbc)
https://joinup.ec.europa.eu/document/molenwaard-worlds-first-digitalmunicipality
https://www.readspeaker.com/case-study-gemeente-molenwaard/

NB! Da det blir betydelig billigere om den enkelte kjøper sin egen flybillett ber vi om at dere
kjøper flybillett selv. Hvis noen ønsker at jeg skal kjøpe flybillett til dere så er
det bare å ta kontakt så gjør jeg det.
NB! Vi har satte en grense på minimum 15 deltakere for å gjennomføre turen. Vi ber om at dere
avventer bestilling av flybilletter til dere får bekreftet fra oss at turen blir gjennomført.

Representanter fra Kunnskapsbyen Lillestrøm vil være til stede i Brussel fra søndag.
Det arrangeres en felles middag for de som ønsker det søndag kveld.
Alternative fly til Brussel søndag 28. April
SK 4743 SAS sø. 10:25 (OSL), Oslo sø. 12:20 Brussels Airport (BRU), Brussels
SK 4745 SAS sø. 16:25 (OSL), Oslo sø. 18:20 Brussels Airport (BRU), Brussels
Alternative fly til Brussel mandag 29. April
SN 2288 Brussels Airlines ma. 06:45 (OSL), Oslo ma. 08:50 Brussels Airport (BRU), Brussels
SK 4743 SAS ma. 08:20 (OSL), Oslo ma. 10:15 Brussels Airport (BRU), Brussels

Alternative fly fra Brussel tirsdag 30. April
SN 2287 Brussels Airlines ti. 20:50 (BRU), Brussels ti. 22:50 (OSL), Oslo
Hotell
Vi skal bo på S.A. Thon Stanhope Hotel, Brussels. Pris pr natt er EUR 125,- inkl. frokost.
Det er et begrenset antall rom tilgjengelig på dette hotellet så her gjelder «førstemann til mølla»
I tillegg kommer turistskatt på EUR 4,24 pr natt.
I tillegg følger kostnader til transport, lunsjer og middager som fordeles i ettertid.
Vi ber om bindene påmelding så raskt som mulig men senest innen torsdag 14. mars kl. 12.00
til: rolf@kunnskapsbyen.no
NB! Merk påmeldingen:
a) Navn
b) Tittel (Gjerne også engelsk tittel)
c) Arbeidsgiver
d) Mobiltelefonnummer
e) Jeg ønsker å delta på felles middag søndag kveld
Velg alternativ:
f) Jeg ankommer mandag morgen og trenger hotell fra mandag til tirsdag
g) Jeg ankommer tidligere og trenger hotell fra __________ til ___________

