3-4 april 2019
Netport Science Park/ CLUK
Biblioteksgatan 4,
374 35 Karlshamn

PROGRAM SAMLA ERFA-möte 3-4 april 2019
SAMLA Sverige samlas på CLUK på temat produktutveckling för framtida innovationer!
3 april – Netport Science Park
12:00

Samling och lunch på Gourmet Grön på Netport Science Park

12:45

Kort intro och SAMLA-nytt – Maria & Charlotte, SAMLA

13:00

Världens bästa ärta – Bärta! Pia inspirerar och ger sin bild av det utvecklingsstöd hennes företag
behövt och kommer att behöva - Pia Qvarnström, VD och grundare på Swedish Temptations

13:15

Ytterligare ett företag beskriver sin utvecklingsresa och ger en bild av det innovationssystem de
önskar att ha omkring sig – TBA

13:30

Som stödaktörer på regional nivå slåss vi alla med hur vi kan mäta och visa den nytta vi gör
gentemot företagen. Kan vi få kraft genom gemensamma mätetal? Vi tror det! Anna leder oss mot
kloka indikatorer som stärker oss i hur vi kan uttrycka vår nytta, bli tydligare och få ökad
påverkansgrad - Anna Zingmark, Länka Consulting

15:00

Kaffe

15:30- 16:30 Fortsatt arbete och redovisning.
Efter dagens program går vi över gatan till First Hotel Carlshamn där rum är förbokade. Klockan 18:00 är det
gemensam avfärd till Kreativum där vi har 5-kamp innan vi äter tillsammans.

4 april - CLUK
08:30

Vi lär om Blekinges livsmedelssystem & -strategi. Hur har man kartlagt sina livsmedelsföretag och
vad är nästa steg i regionens arbete – Josefin Bjurman, Länsstyrelsen i Blekinge

08:50

CLUK – Från avveckling till utveckling – Cissi Lingerud, CLUK

09:10

Studiebesök i pilotanläggningen – Cissi Lingerud

10.10

Förmiddagsfika och mingel

11.00

Vi planerar och påbörjar vårt/våra gemensamma SAMLA Sverigeprojekt – arbetsgruppsindelning,
sätta projekten på pränt, ansökningar av projektmedel etc
Samtidigt ger vi stöd för att komma in i Microsoft Teams, vårt nya lotsningsverktyg, för dem som vill
och behöver introduktion

12:00

Summering och avslut – Maria & Charlotte, Livsmedelsacceleratorn

12:15

Lunch på CLUK

Nätverket kommer att träffas tre gånger per år. Uppstartsmötet är hos RISE Jordbruk och Livsmedel och resterande träffar hålls hos företag i nätverket. Syftet
med satsningen är att skapa ett interaktivt forum för både inspiration, information samt utbyte av erfarenheter inom området livsmedelsexport. Nätverket
arrangeras av Livsmedelsacceleratorn tillsammans med Business Sweden med finansiering av Tillväxtverket och Västra Götalandsregionen. Träffarna är
kostnadsfria för avsedd målgrupp. För mer information om Livsmedelsacceleratorn, se www.livsmedelsacceleratorn.se

Anmäl dig till ERFA-mötet HÄR! Välkomna!

