Workshop om EU-prosjekter og fremtidens mobilitets muligheter i Stavangerområdet med ITS Norge

ITS Norge og Forus PRT inviterer til møte der utvikling av EU-prosjekter og innovasjon står i
fokus. Har du en god ide, ønsker du å lære mer om prosjektsøknader eller vil du møte ITSmiljøet – er du velkommen! På møtet vil bla. EU-nettverket for IKT i transporten (ENIT)
forteller om mulighetene for å få EU-støtte til din ide. Vi undersøker og diskuterer
prosjektidéer i fellesskap.
Velkommen fredag 30 august kl.09:00 til Forus LAB, Svanholmen 1.
(09:00 – 10:30) H2020-seminar
•

Velkommen
Trond Hovland, ITS Norge og Linn Terese Marken, Forus PRT

•

ENIT og Horisont 2020 – om transportprogrammet i Horisont 2020 og hvordan ENIT
bidrar til etablering av samarbeidsprosjekter
Runar Søråsen, ENIT/ITS Norge

•

Horisont 2020 og Horisont Europa – presentasjon om utlysninger og suksesshistorier fra
H2020 og hva vi kan forvente oss av Horisont Europa
Lokal representant, Norges forskningsråd

•

Invent Baltics OÜ – tips og råd for Horisont 2020 søknad for små og mellomstore
bedrifter
Teele Kundla, Invent Baltics OÜ

•

Diskusjon og idedugnad
Alle

(10:30 – 12:30) ITS Norge og mulighet i Stavangerområdet
•

ITS i Norge – hva skjer i 2019?
Jenny Simonsen, ITS Norge

•

NTSC – Helen Roth
Samarbeid på tvers av ordinære siloer bidrar til utvikling av smartere, sikrere og mer
miljøvennlige tunneler

•

Innlegg fra Forus PRT, Kolumbus og Statens vegvesen
Linn Terese Marken, Geir Magnus Tungland Statens vegvesen

•

Presentasjoner fra næringslivet, Halogen

•

Diskusjon/ideer - formål å finne felles interesser for samarbeid i EU og ITSprosjekter/aktiviteter
Alle

•

Oppsummering
Trond Hovland, ITS Norge og Linn Terese Marken Forus PRT

(12:00 – 12:30) Lunsj
Norsk forening for multimodale intelligente transportsystemer og tjenester.
ITS Norge, C/O Tekna, Pb 2312 Solli, N-0201 Oslo. Org.nr: 986 527 613. Bank: 15033109854
e-post til foreningen: post@its-norway.no

Om Forus PRT: Et lokalt privateid selskap med unik erfaring for utprøving av autonome busser med solid
kjennskap til prosesser for tilrettelegging og introdusering.
Selskapet har i samarbeid med Kolumbus og Forus Næringspark gjennomført en 2-årig pilot for Norge for
selvkjørende buss i rutetrafikk.
Forus PRT tilbyr autonome busser som en tilbringertjeneste og vil med et nytt prosjekt i mai 2019 knytte
bussveien og arbeidsplassene på Vestre Svanholmen tettere sammen.
Forus PRT har etablert et godt samarbeid med sentrale myndigheter og opparbeidet samarbeid med flere
produsenter av autonome busser.
Selskapet er partner i flere forskningsprosjekter med hovedmål om å utarbeide anbefalinger som
muliggjør smidig implementering av autonome tilbringertjenester basert på norske piloter.
Selskapet er medlem av ITS-Norge som gir viktig erfaringsutveksling og samarbeid innenfor fremtidens
kollektivløsninger.
Om ITS Norge: ITS Norge er en medlemsforening som arbeider for økt bruk av IKT for å gjøre
transportsektoren smartere, sikrere og renere. Foreningens arbeid omfatter aktører og aktiviteter innen
blant annet fysisk infrastruktur, transportmidler og tjenester. Foreningen har for tiden ca. 70
medlemmer, over 50 av disse er industriaktører som utvikler nye produkter, tjenester og
forretningsmodeller. ITS Norge bidrar med kompetanse om trender og markeder igjennom prosjekter og
ved å avholde seminarer og konferanser.
Om ENIT: EU-nettverk for IKT i transport (ENIT) er etablert av ITS Norge for å øke norske bedrifters
gjennomslag og nytte av EU-prosjekter på transportområdet. IKT er en nøkkelteknologi for å løse mange
av EUs transportutfordringer og flere av disse er knyttet til energi-området. Nettverket har fokus på
bedriftsdeltakelse, men alle interesserte aktører inviteres til å delta. ENIT er støttet av Norges
forskningsråd.
Om Invent Baltics: ITS Norge samarbeider med dette Baltiske selskapet som er eksperter på Horizon
2020, SME Instrument. Dette er et finansieringsverktøy for små- og mellomstore bedrifter innen
produktutvikling og kommersialisering. Søknader om finansieringsstøtte igjennom dette verktøyet bør
vurderes hvis selskapet ditt har utviklet ny teknologi som gir betydelig økt verdi for kunden og som kan
løse problemer på et Europeisk nivå. Hvis løsningen også er testet og validert både teknologisk og av
pilotkunder, og du ønsker å utvikle et europeisk marked – er dette verktøyet for deg. Du kan søke om
opptil 2,5 mill. Euro.

Bindende påmelding sendes til Linn Terese Marken
Arrangementet er gratis men ikke møtt blir fakturert med 350kr for lunsj.
Meld i fra allergier.
For mer informasjon ta kontakt med Jenny Simonsen mobil: 95 84 50 55
Dato: 30. august
Tid: 09:00 – 12:30
Sted: Forus LAB, Svanholmen 1
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