Nieuwsflits 21 mei 2014
In deze nieuwsflits:





Welke kansen biedt Horizon 2020 voor ondernemers uit de agro-food sector? - 2 juni 2014
Arbeidsmarkt Symposium - 4 juni 2014
Uitnodiging slotconferentie Fish and Chips - 6 juni 2014

Welke kansen biedt Horizon 2020 voor ondernemers uit de agro-food sector?

Neem deel aan de gratis thematische infosessie voor voedingsbedrijven rond het nieuwe Europese subsidieprogramma Horizon 2020 en
stel uw specifieke vragen tijdens een bilateraal overleg met een expert.
Op 1 januari 2014 ging Horizon 2020, het nieuwe Europese subsidieprogramma voor onderzoek en innovatie van start. Via het
H2020-programma dat tot 2020 loopt, zal de EU zo'n 70 miljard euro ter beschikking stellen om de innovatiekloof te overbruggen. Maar
liefst 16 miljard euro van het totaalbedrag is voorzien om te gaan naar research- en innovatieactiviteiten gedragen door KMO's. Kansen
zijn er dus niet alleen voor grote ondernemingen met een eigen onderzoeksafdeling, maar des te meer ook voor kleine en middelgrote
bedrijven!
Ontdek en verneem tijdens deze gratis thematische infosessie hoe u als ondernemer / KMO uit de agro-voedingssector aan dit
financieringsprogramma kunt deelnemen.
Nadien wordt u de mogelijkheid geboden om uw specifiek idee of probleem voor te leggen tijdens een kort bilateraal overleg met de
aanwezige experten van UGent.
Programma
18u30

Inloop

19u00

Welkom

19u10

Korte voorstelling van de afdeling Agri-Food Marketing & Chain Management
(AFMCM) en Food2Know van UGent

19u15

Welke kansen biedt het KMO-instrument binnen H2020 voor ondernemingen actief in de agro-voedingssector?
Welke andere Europese subsidieprogramma's bestaan er nog?

19u35

Inspirerende succesverhalen van KMO-deelname in het voormalige 7de Kaderprogramma en het nieuwe H2020.
Wat zijn de kosten / baten?

20u00

Opportuniteiten verzilveren: Voorbeelden van relevante H2020-calls.
Hoe lees je een call? Hoe ga je op zoek naar partners? Welke budgetten worden toegekend? Welke dienstverlening is er vanuit

UGent?
20u45

Q&A

21u00

Netwerkdrink met parallelle individuele sessies

Voor wie?
De infosessie richt zich naar de individuele kandidaat-deelnemers / bedrijven uit de agro-food sector.
Datum en Locatie
2 juni 2014, van 19u00 tot 22u00
Huis van de Voeding | Spanjestraat 141 | 8800 Roeselare
Inschrijven en info
Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht en kan door hier te klikken (tot en met woensdag 28 mei 2014).
Contact
RESOC/SERR Midden-West-Vlaanderen
Peter Benoitstraat 13, 8800 Roeselare
Tel.: 051 27 55 56
resoc.middenwvl@west-vlaanderen.be

Arbeidsmarkt-Symposium, 4 juni 2014

Aan de slag in Midden-West-Vlaanderen!
Wat doet een regio…
Met de laagste werkloosheid en de hoogste werkzaamheid van Vlaanderen?
Waar de industrie nog steeds 1 op de 3 jobs voor zijn rekening neemt?
Met een werkzoekendenpopulatie die uit meer dan 70% 'kansengroepen' bestaat?
Met een groter aandeel 15 tot 24-jarigen in vergelijking met vele andere regio's in Vlaanderen
Met de arbeidsmarktuitdagingen van vandaag en morgen (vergrijzing, loopbaanbeleid, werkbaar werk, combinatie arbeid-privé,
knelpuntvacatures, etc)?
Vanuit verschillende invalshoeken belichten we hoe we als regio aan de slag kunnen met de uitdagingen en kansen op onze regionale
arbeidsmarkt:
Programma
14u00

Onthaal

14u30

Welkom & proloog: MIDWEST werkt!
Marc Demaeght, voorzitter SERR Midden-West-Vlaanderen

14u40

Anders organiseren voor meer werkgoesting
Prof. Dr. Geert Van Hootegem over de uitdagingen op onze arbeidsmarkt

15u30

MIDWEST 2020,
het Streekpact van Midden-West-Vlaanderen, zet in op 4 prioriteiten in functie van de regionale arbeidsmarkt: integreren &
activeren van
kansengroepen, loopbaanbeleid, samenwerking onderwijs-arbeidsmarktactoren en organisatievernieuwing
2 panelgesprekken o.l.v. Karl Vandenberghe (Focus-WTV):
MIDWEST aan het woord: sociale partners uit de regio geven hun visie op de 4 arbeidsmarktprioriteiten van MIDWEST 2020
Franky Roels (ABVV)
Mario Snaet (ACV)
Manu De Meester (UNIZO)
Jos Claeys (VOKA)
MIDWEST aan het werk:
Kansengroepen tewerkstellen via lokale diensteneconomie
Bart Marichal (O.C. Sint-Idesbald) over Buurt en Co
Een passie voor techniek en wetenschappen aanwakkeren bij jongeren
Rik Hostyn (Vives) over de Techniekclub
Samen sterk om regionale tewerkstellingstroeven te promoten
Veerle Breemeersch (Academie voor de Toekomst) over TechnoTielt
Innovatieve arbeidsorganisatie in de praktijk
Dirk Cornelis (De Spil) over zelfsturende cellen
16u30

Netwerkreceptie

Datum en Locatie
4 juni 2014, van 14u30 tot 16u30
De Oude Melkerij | Stationsstraat 143b | 8830 Gits
Inschrijven en info
Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht en kan tot en met woensdag 28 mei 2014 via deze link.
Uitnodiging deelname 'Open Space' werkgroep
Aansluitend op het plenaire Arbeidsmarkt Symposium, vinden van 18u30 tot 21u00 vier gesloten werkgroepen plaats rond de thema's
Integreren & activeren van kansengroepen, Loopbaanbeleid, Samenwerking onderwijs-arbeidsmarktactoren en Organisatievernieuwing.
Daarbij zullen een achttal concrete projectideeën op hun regionale relevantie en haalbaarheid worden afgetoetst.
Alle deelnemers aan het plenaire Arbeidsmarkt Symposium kunnen zich evenwel aanvullend inschrijven voor een Open Space werkgroep
sessie, waarbij zij de kans krijgen om te brainstormen en te freewheelen over mogelijke uitdagingen of interessante projectideeën
kunnen formuleren en samen ontwikkelen voor de arbeidsmarkt van Midden-West-Vlaanderen. Deelname aan deze werkgroep dient wel
bevestigd te worden via de inschrijvingslink. Voor de deelnemers aan deze Open Space Sessie is samen met de leden van de gesloten
werkgroepen een maaltijd voorzien om 17u30.

Uitnodiging slotconferentie Fish and Chips

Graag nodigen wij u uit voor de slotconferentie van InterregIVa 2 Zeeënproject Fish & Chips. De conferentie vindt plaats op vrijdag 6
juni 2014 vanaf 18u00 in Hoeve Engelendael, Sint-Janspolderdijk 14, te Sint-Jan-in-Eremo.
MET:

Verwelkoming door Plattelandscentrum Meetjesland en Provincie Oost-Vlaanderen
Toelichting projectachtergrond door Miummm Vlaams huis van de Voeding
Première Projectfilm
Interactieve paneldiscussie projectpartners:
‘Projectresultaten en toekomstmogelijkheden’

Voorstelling vijf regiowinnaars hoogvliegerwedstrijd*
Verkiezing ultieme streekambassadeur door professionele vakjury en publieksstemming
Key-note speaker

dr. Jan Willem van der Schans
Onderzoeker duurzame voedselsystemen aan het
Landbouw Economisch Instituut, onderdeel van
Wageningen Universiteit en Research
‘Toekomst van de korte keten in de landbouw’

Slotwoord door RESOC Midden-West-Vlaanderen
Netwerkdiner met hoeve- en streekproducten uit alle projectregio’s.
Moderator: dhr. Jacques van Outryve – Europees en Landbouwjournalist Boer & Tuinder
Programma en inschrijven!
Wij hopen u alvast te mogen verwelkomen tijdens dit event!
Fish & Chips is een duurzaam netwerk van zes voedingsregio’s gelegen aan de Noordzee en het Kanaal. West-Vlaanderen, Provincie
Antwerpen,
Oost-Vlaanderen, Zeeland-Brabantse wal, South East England en Somerset werken samen aan de economische ontwikkeling, het
verbeteren van het concurrentievermogen en het verhogen van de graad van innovatie van de agro-voedingsbedrijven in de
projectregio’s.
* Naar aanleiding van de slotconferentie is er een wedstrijd uitgeschreven waarin per regio gezocht wordt naar het meest authentieke
streekproduct, -gerecht, of –arrangement. Het brede publiek kan tot 31 mei stemmen op deze regionale hoogvliegers via
www.fishandchipshoogvlieger.eu . Per regio komt er één hoogvlieger uit de bus. Tijdens de slotconferentie kiest een vakjury uit deze vijf
kandidaten de ultieme streekambassadeur.
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Bezoek ons ook op Facebook

