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«Sommeravslutning»
3 presentasjoner med fersk forskning og refleksjoner

Økonomiske kriser som drivkraft for omstilling

Forskningssamarbeid mellom industri og universitet

«Diversifying in Green Technologies»



Seminaret arrangeres i samarbeid med

Presenter
Presentation Notes
Velkommen!Seminar for praktikere.Mål å formidle ferske forskningsresultater og refleksjonerMålgruppa: samfunnsaktører, politikk og virkemiddelapparat: vi har med oss LO, fylkeskommuner, department, virkemiddelapparat, og selvfølgelig FoUVi har 3 korte, fine linnlegg, og tid I mellom til spørsmål og diskusjon. Ber dere holde spørsmålene korte. Mange forskere med I dag, minner om at dette ikke er arenaen for å diskutere metode og “t-fordeling”. (eller hva det nå heter)Kan hende vi vil “kvotere” litt I talelista for å slippe praktikerne til (vet vi har mange, gode taleføre forskere I dag. Velkommen til alle sammen.Seminaret arrangerer vi I samarbeide med Intransit og forskerskolen Norsi. Nordi er…Intransit er…Før vi går til dagens innlegg …



Slik gjør vi det

– for de som deltar gjennom Skype

Side 3

HA CHATTEFELTET 
ÅPENT

BRUK CHATTEFELTET TIL 
Å TEGNE DEG FOR Å BE 

OM ORDET

! BETYR INNLEGG ? BETYR SPØRSMÅL VI KOMMER TIL Å SITTE 
OG FØLGE MED OG 

STYRE DISKUSJON OG 
SPØRSMÅL

MUTE MIKROFONEN 
NÅR DU IKKE HAR 

ORDET – SÅ UNNGÅR VI 
STØY

Presenter
Presentation Notes
Vi ønsker mest mulig dialog og aktiv foramlig.Skype og seminar kan være litt utfordrende.Derfor ber vi dere om følgende: 



Økonomiske kriser som drivkraft for grønn omstilling: Hva kan vi lære fra 
konjunkturutsatte næringers krisehåndtering? 

Ved Taran Thune leder for INTRANSIT

Forskningssamarbeid mellom industri og universitet: En ny modell for bedre å styre 
åpenhet og tilgang til forskningsresultatene
ved Haakon Thue Lie og Knut Jørgen Egelie (NTNU, CIP - Center for Intellectual Property)

Diversifying in green technologies in European regions: does political support matter?”
Artur Santoahla (postdoc i INTRANSIT)

Presenter
Presentation Notes
Her ser dere de tre innleggene. 



GOD SOMMER!
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