Kære bevillingshaver.

30. marts 2007

Du modtog som hovedansøger i 2006 en bevilling fra Det Strategiske Forskningsråds programkomite for energi og miljø.

Forsknings- og
Innovationsstyrelsen
Bredgade 40

Du inviteres hermed til at præsentere projektet på et offentligt seminar om

1260 København K

Strategisk energiforskning

Telefon

3544 6200

Igangværende forskningsprojekter
under Det Strategiske Forskningsråd (DSF)

Telefax

3544 6201

E-post

fist@fist.dk

Netsted

www.fist.dk

Cvr-nr.

1991 8440

Sagsnr.

07-014928

Ref.

Klaus R. Jakobsen

Telefon

+45 3544 6263

Telefax

+45 3544 6201

E-post

krja@fist.dk

Ref.

Esben Fiedler Røge

Telefon

+45 3544 6239

E-post

ero@fist.dk

Mandag den 14. maj 2007, Kl. 9-17
Ingeniørforeningens Mødecenter
Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V

Formålet med seminaret er dels at give forskere og udviklere inden for energi- og
miljøområdet indblik i de igangværende projekter under Det Strategiske Forskningsråd og mulighed for at få inspiration fra hinanden dels at give programkomiteen mulighed for at følge fremdriften i de bevilgede projekter.
Inviterede deltagere er alle 40 bevillingshavere (eller stedfortrædere), som har
modtaget støtte til energiprojekter fra programkomiteen i 2004, 2005 og 2006.
Endvidere inviteres projektpartnere, og det er muligt for andre interesserede at
tilmelde sig seminaret. I år vil fokus være på de 23 bevillinger fra 2005, og der
vil være mulighed for under mødet at stille spørgsmål til den igangværende
forskning bl.a. med baggrund i korte statusrapporter fra de enkelte projekter.
Et foreløbigt program er vedlagt.
Du bedes i denne sammenhæng:
udarbejde en kort status beskrivelse af projektet på i alt 3 sider, som anmodet om pr. e-mail den 15. februar 2007. To af siderne udsendes til
deltagerne før mødet og offentliggøres på Forsknings- og Innovationsstyrelsens hjemmeside www.fist.dk . Udkast til EnMi-Status 2007 er
vedlagt. Den indeholder statusbeskrivelsen fra 2006-bevillingen med titel, projektperiode, projektansvarlig institution, bevillingsmodtager, øv-

rige deltagere, yderligere information og økonomi samt præsentation af
projektet og status fra maj 2006. Hvis der er ændringer til basisoplysninger, bedes det anført i skabelonen. Status for april 2007 er yderst kort for
nystartede projekter. Den medfølgende skabelon bedes benyttet. Beskrivelsen skal være indsendt pr. e-mail til Esben Fiedler Røge (ero@fist.dk)
som vedhæftet word-fil senest 12. april 2007.
udarbejde en poster, der præsenteres på mødet. Posteren skal beskrive
det bevilligede projekt. Posteren skal ophænges på mødedagen senest kl.
9.30 på de anviste standvægge (1,40 m lodret x 1,25 m vandret). Du bedes bekræfte på e-mail Esben Fidler Røje (ero@fist.dk) senest 12. april
2007, at du præsenterer en poster på mødet. Poster bedes sendt elektronisk som pdf-fil senest fredag 11. maj 2007 kl. 12 til ero@fist.dk med
henblik på udlevering som A4-udskrift på seminaret. Der vil være kåring
af bedst formidlende poster om eftermiddagen.
orientere dine partnere og medarbejdere om mødet og bede dem tilmelde
sig på e-mail til enmi@fist.dk eller ved elektronisk tilmelding på Forsknings- og Innovationsstyrelsens hjemmeside www.fist.dk under Nyheder/arrangementer. Mødet er åbent, så andre repræsentanter fra projektet
og andre interesserede er velkomne til også at deltage.

Forsknings- og
Innovationsstyrelsen

Vi ser frem til et interessant og frugtbart møde.

Med venlig hilsen

Thomas H. Christensen
Formand for programkomiteen for Energi & Miljø

Bilag:

Foreløbigt program
Skabelon for projektbeskrivelse
Udkast til EnMi-Status 2007
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